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 مث]15 ءامع 0ع ءءء د15 ءطعم طا ععسخات ت11 ءطاطع عامل علل 2

 “1 طعم1معأزع 0ع5د 15]زدهج5 اعدتت2 2ع125018ع110ع2 1 ع10ع2, 0355 51ع

 11 ا هغع لعع 1115ط1111كانت ع دن طق, 0355 1ع اعطتنعات ع5 15 ١

 11 2 ءدععم, انطعع كلع 1ع من2 0و 0عا11 ع2 عام 1و] دم ةعطعت 011

 (0عع ا]كمعدصر, لذع 5م21232 1120 0ع ا[0ه25ءمماتن) اععامع 72م1 عطح

 غءم0ع طظصغدعءطعأل ن2 ع طالعاعم, دزعاط طعلتصعا12 25105 0ع

 ءامع 22ةعءدعاعمعت ط]رعطق211101136 001 طارعاط7م21عأ 2211121612

 د5 دمه 101غ 0عمج عقلا نا15 غععاضاعات5 هامل عج ءاعات عا. 2

 هما1ع ةم1عاممعاطت“ت 1ص دهاعطعم 1 ةللعم, دهعاط 252ع6غ0015ءطعت 1عععآو

 للع 1م 1طقعات (ىعوععج عدا ددعمدعطخأأا (طلعاطل ءانط عه 1ءاععألا 131عالب

 لع طصغدءاط عالم 5ع ه0هعاط 5ء1طدغ3ة2501ععات 5معاعتن 141171 1 كمان 11

 (مههدت, 15030) عقعم. طءعءاانعاط طقغ 01غ 5مقغعمع 2177111

 025 عءطا]عغ 0ع معم5دةصا1 ءطعم 1ة0130- 8عنءءءاغا كتان ع لكانعط 01

 1[ عوامغعا1ت 2ع ءاصعات مطوغتأات12< عا“ جان 1ط12عز كتكات طات1ع عالان1ت-

 مدعم, 121221 طمعطتع ء12ععع2عأغ 1120 لكعصح 212110 ءامعم طغعاأ6 ع1 عد

 ال71 اع 0ص عداعت عاد جانععك1عدعس !). ال1طد5 156 1عاجاتنعط 5و عا ععاعم20-

 12ع12 211 111 312عمر 355 ,01ع 1ه1ع ع5 1530 101غدط ؟ع5عط105-

 هن

 آلا1ع جا]ئع هر6طهلمدعءع 5عطتاع طقغ ءاضعا2 م11221م1ع11عض, لامع

 دال عنا عإ لكعصص عمماطعغعد 1120 ع2 ,ى062055ء2'” 211 ء5ء1116طع2ع

 اعاتس مااتعطع ن0 عون 2ع 1كمصحمأ1 ؟عععم 025 212110 ععااتطتتا.

 آل1ع لد5 11-112025 ءدعم طعاعقص ماعملعر 2دحغعاع» 2عاططت عت 12

 ل1 عوعع 1 هعع لتع ءصغوعطت علعمدذع 5غءالتتع أطر 50 26502015,

 [معاانعا هددتغ ثسدذدءاطق] أ 124 ع5 11536265 عد غ21ع110 لكدنتعط ن22-

 1) 7عا. 722116 و 1111 49



 2 )59 0ك 9 د) اه 06

 طقمعأ عع عانس لم صعر, 12 11316 ععم 1717 دع للع ثسعم11غةغعات> 0ع

 7,3111116 ذ).

 161 هع: طقلغ ءد نع هم»8م1عر» دزعاط لعص طرعطخعم .لهه آلآعهح

 هةءالعم, دمتأ ثانكلدط716 ع5 2:هم1عغعم, 62012511155105 211 112661-

 نى عماعتت ن2 عمان غعأ1غ 025 211150 1م ءمعموتودءاطعع 1/7 ءادع 2. 5ءلم

 2,ء1أجءهدوع 76:1: "ل72 عاقب هل-7سرردهبت# (ة. 463/1071) 5غءاطغ اطتص

 آم كنغعدعمج [ن2غعن1 هتعطغ ههعاطب 1م ءاسصعتت 5ءا2عم آلا ءيلعع طقأ ال

 ل1 عوورج علم ماعءعم ءام طعدومملعمع5د 1كم م16 عال عع لصعأ ”). "هه

 ؟ء0طءزله113ط ط. حا- خ11 222 2) ةنطقغ هنن لعم 5مرانعأط 32: 85 510

 عدم ا[ءعامعم آنمغعمدءاططتعل جه15ءاطعم لعمح العطر دك هه 0ع قل

 عم كعانطتعغع 150 نص ءاصعصم ![عدفءاطعم, عع داع عمد 4

 طخصعتطغ 5). ىل1عىلتمعد كاعطغ جدتعاط حاحا د22311 جان, 0255 501هطع 17عام

 5ءاطدغقةسل1 عاععتغ مدنع طعضن أ عمم ]طرعطتقعتم : جنم ءطعر ة2ةطقع20 لقع

 1[دددءرر ع5 2121101 هتعطغ ءموغعس ]اعقهصعال ؟).

 انمغعم لعد كءاسا ل ءاط غب هععم (0م203طنط جادفلعط) هتسمصتغ ءطعصد لذع

 هم ط 211 دعطع 1غ دءطعغم 856م 5غععااسمع ععوععم 035 2لع110 ءاه ').

 15 ععماتعع جان 025, 5ءئانعط دعاطع صه دءطع 120 1ع 01غ 5
 : ]عملت 22؟ء1عينع 172غعن1 المعد 1طععت 22ععق5ءاعم 5 عي لل
 11:1 4771-41: 7012 771:لزه طتصخاتكلت ادعم. ,ىآلال عي داعط هع ءاصع طع

 دام كلن 021غ, جا155عم عدت 2:همطعأغعات, 1ع5غ1ععأ ا 4

 هم 11ةلناع 53665, تططسعل (ط. ظدصطول) ه0عم ىلطات 15132119 4

 1) طزعوعوم ةئءطغ دءطخخ مقطع لعن طقتتماكةعط]تءاط هلك ؟ةياومدعم ءةصعك (01ع11عد377عد-
 ]عمد منع لنع عءووط1 ءطغع 065 1! عدمماتنعع طعاعدعسمأع كات 3 (56. 665). لص ءاصعتن

 (طعم1هعتدءاحعم ةءطتنلق : 702120 ه1 هيسنما رتل عمه 112 هلع هل-عمسعأ (ععلم دعاك
 زم معتم لم ءاط 5دط71 21-آكن07, 1؟دننم 1325 طعما 5 ععوعاط ءدعس 5دمحتص ءاط220ع 3-44)
 طعاعقسصرملغ دسعا ع ذص دات ودءاطعم 11 ءننع 11202-عوعد ن2 1211101 75

11656 

 2) 31111 19 36: نود نم لوق ءرملا ذخأ ديلفنلا امنإو ةنبلا لحي ال ديلقتلا نا معنو
 هنع انابنو انيلع كلذ مرح ل هلوق ليخا الو ظق هعابتاب هلل انرم اي : ع هلأ لوسر

 3) ةةصنع طدزقص دل-كلسس مةح(دهه]نط1 (1عدتعم, طحقخات. ةلحسماتك5556 1320 4. قلجس.

 315-21 دقةه13) 184-167: ديلقتلا داسف باب

 4) 1ءط طءومص 165غ 2ءومد ماعطغ 10عمغا قمن عنعم 000 0عماعع هس لتع 21ةعات عطل ءاأو

 0255 ديبع ؛ءااعءطقلا 1غ دبع ععووءابرت ءدعم نساك عج 1ةةزصغدوكءاطدلا!ع ؟ةطلدلاةط ط. هلح

 11 نكممت ععدتعأسأ 5عأل
1 9 

 5) ى1-دسمت1 1. ه. 171, 2 دلقي ناسنإو دافت ةميب ضب قرف ال

 6) مل -]ةهصتحنآ 0 اهعاملع ديلقت نم ا دب لا ةكاعلا ناف ةهاكلل ريغل ----

 7) العا, طم 1717. ]نرتصاطماا, آآه ملاطانتعا» 045 151هد215ء1ط62 (2635[656و
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 ع]1دت14, 0255 2215 ثكت1ددءط]ات55 ]علع» ععوعم ءا11 ععد طعاطتقعر طاتا 1

 01عوعد طعوؤ6ل سم همغتع 12ح222 025 العطغعع دعا, لعد طممت 101ععم

 طماند5ع, 156 12 10/121155ء20عا“ 120 121ع20عار, )2 50عدتت ءعاض اآل0-

 عاق ط1 عت (آع322). 1هن1غ ءا 501ءطعأ, 0355 عد ن2 611ةقوا1 ءاطع 201غ

 هعآر ء12ع22 ]ء261 12231283 1016 كلنووءط]ا755و عن 220عءنعت 101

 211 1156م2, 50 11111556 122211 57151111 111 جان عاععطغقعم, ط2ط عد

 هماعطع ا ءىوتعطع ]اعءعاطصع» 1811015, 50 71513116 ء (د]15 1ع3512) عا

01001 

 © طوعمطا اععنمعع لتعدعع 11 عطس عمم 22 ععاطقءءملر, طقغ 0223117 تانك

 ةضلعمعم (عوزعطغد ما صاع عمد 2) لمع 211م 2طقفعم ةعادع5 طضغ1 ]<

 اءاا12255212ععو غ1عأع مطاط عاعان2ع ؟عععاز 035 عع02 ص1 ععد0]1ه5دع 121ع110-

 للدعططءغعج طعاعتم0لعغ 7). طاع همءاءعطغ 76م1 ,5عزؤ32 065 211105

 0ع لعم 1 عمفعط عم عمل ءااعأر 111 116 طرع12111641115, 17011 عمت عال

 لك عمصخغم15 طهر دعا جان 7125 ءالعم 2). اعدم لدم ؟د]1ع1210 ط120عغو 5عأ

 لعمص ظاتص لعد عاعاعط7). 15 177عودع ملا عزت ح 52م6 عزت ح ةتتعأل 1

 للع عععاممأع 5مادنت 702 غ. ممعطخكب 15غ ان 02ع126 (عوعا]5ءامهأأا طاعطخ

 150ب116لل) كعصكم 5164 ةنكعط 1عط 21عطلا نع 016 5ء1215عءذ) فس

 كعءارا 1 ددع دءامعد ط210 جد هتسجةطصعملعم 1717 ءتاععو 1172 هلة رم

 همر ءطغ ع لعم انا نمقعط ةتتكر 0355 5ءعاطع طعوع# 50177164 01ع 5

 هو هنعقط عال عاج 117257: هل- هربنعق طعالع ظانعطعاتت طمتغ عا ظتععا

 عع 17 مرسووررورك متعطغع طمتغ لعدعات ع5 ةهلنلتم طع ةعاط عال 1226 ععظ7).

2. 

 10 عع ظعتسسأعأانم ع عا 824277 2ه-5 ءاعنع كعصلععت 190115 1120

 لهعطغعم دزعطعما 1 ءاط هتتعط اطتتع طماتكا1 صحتنءطعت 8عاعقمت 1مل 112 1701-

 1) 11د مم 12غ 1253:11-21 ة1-]عا1ط1:2 ( 1ك 2110و ةءمعءقزز أور 1324) 11 347 عا. 1ط10.

 2) 5عءاطتت ءةصععتدءال طقطع» 1غ 551415 ععوعج 035 211101 عععالعاتا,ر 010ه كل عانس

 ةصلعم 8. 7. 5ءطستلغ و5 18[هدموتنتدمطتع انطعن قطل 11-21هططقا 1-ةدك 351 (56. 2ءأعال5-

 طاتتتع 1914) 112-109 (115515هط).

 3) 751. 21:0م عن, 1عان 151ه 1 131, 1212. :

 4) 3)1 (ء0. 85131 1289) 1 269: ؟ع]1. 8125215 1105-21 (لنعدغ هةلحهتدط 11

 ا ه١ كلتلاب هلع دحاي ىذلا ديللا دماحا
 5) 1*عزودل-ه1-هكتلعو (1كهتحم, طممهجاح. 21-هعد]عالعآ 1319/1901) 4. اكدططقصت 13,15 1124

 طخ. 18 لنع 0م ]عاهد اع 16تمت

 6) ى]1- 151555 هلت كادلعتسم (آكهتتمر 1510. 1315/1900) 1150, 0

 )ل دعت اتعط اقددغ هسنعاط 622. ه5 2121104 مانت تع نمتستدوء20ع 1ة55ع تاز لع
 هع« دعاتستعسم ع5 1ةعنطقل نصل 121110 طقغ تع عات1ءامغ 1ص دعاطعتت 52055ءعط 1051117 ءالكع

 دا 111545515 1ءوؤ 70: ععجعاءاطصعأغ (عل. 815131 2-1322قؤر 11 384 1): كعص تاتتتمت 4

 طعاقطت عاعد 5ءع1 035 121211 2 : هيلع ديلقتلا عرخنو ديتجملا ىلع دابتجالا بوجو



 4 00 اا

 0عموغعت اءاصتع جص لتع جتعاط دعارمد كات عاط زعمع 8ع26ع212111215 أ) 3115-

 ععل ل ءعاعغع 1[تعطغتصع, لعد 11همغلددتغ (جدطتت) 0ع5 151ج ح1 5ءطعص

 (عوععجعد 20 ع 15[حصحتنءاطعم ]هت ط عدم ءاطععم 12 211ععم215ءاعتت

 177ءعزوع جات 0عءان1ع1 1120 جانأ 1116 1212101162ع جات 5ءعج1ءطع2 : عم

 11 همادامص د15 01غ طنل1ع جاد طعغ دعا أعمر ]عممعاأ5 عمم لأع ىكل1ع-

 عم11ع لعم 5هطغعمس, 1ص عع 51212 ء1يآعءعدضشأب 1111 0عووع2 كان

 عمان 2مل 01 17 ءىطتصل11ءط]طععأغ ع5 ةانددعز1 1 ءطعت> (ع5عغ2ع5 جالك

 ععاطمأاط ع2

 آن لعد 1ع11عامدئط15(هة1]عءعزات لعد 1512225 156 70ه 8260عءان1

 01غ 10م5 1611124 0ع 12غ53ءطع, 0255 5ه1ءطع آ]بعاط7عت 85

 1[ةصوععتع 2تعتغ 70+ لعدح كسك عغعج عت [ةدصق تاز ]ز2, 016 كعب ةطصانعا

 د15 1ع 7 هين عاغع 0ءدودعاطعو 122 151دصم عع1ؤع2ر 2111 1 عع] ا1ل111155-

 جءزغ ع5 هدمعزز 2015ءطعص (نطقل1 (عي طتقذقسمم (72+43#) اآمم "1131

 2ا13عع مدغعم. ان عمم عا ط عد طعاععصسهمغعج داعاط ل02 لتلع ةكمطخقم ععات

 عود ك1 11 هربا هل-“7ك17, انصغعتت [عاجعا طعذو عاج 7221102161, 50

 11ءطغاعع معوطعع, م1 ءطغ 2ءموعج» ععومممع 1ء20عم. 11 51116عل طع-

 اعمعمصغع دزعط دمكقمعاتنعط جاد ملط د02 ج8-1ةلعتع هلك لعصم طع»

 مععطغ كغم 1مج2122: 215 01عدع» هم ةطصح د1عطغ5 1715دعي 177011غععر

 هياء ةمغع ع هزعا دعاطوأ دلك [سطقطعتت 01عدع طعما د15 ءاطع الا ن0.

 مسنودعت ءامتعع» 25”1ءاعتعم نطع» دعامع» ]1عة»معمل1 ءطعت ال ءءاععاطت

 1216 04غ 120 5عا2ع طءاصقعأجان2ع 1عاط ةطصر 1ع عا #01 طرعاطتتع

 مز2 لع متصتصتعات جاتتت مطوعاتا ند5ذ اعءمدد حعملعم 2:هماعأغاع 701.

 822120145 20 20116 52252 5 م1ع21 0 0221 ك1 61622 521

 ]ءعتعا11سع 1]ممدصح 0ع5و 7ءا12غ21غعد5ر ن2 113116 هءاعد 01ع ع55عه

 ا[ ععطغع طعاعقسصت ماعد لع آلدات532غ01ع2 جان ؟عنوؤ مطعم ة). آل1ع 1512-

 مل15ءالعم (عالمؤع طعجمع عن جتننأآ 12عموهد عسر, 0عمعات 2221113128, 1

 17 ءىاطمأعأ جدتتأ 5هاعطع, ل1عغ عاب طغعاعقمت ماعم 1عا1ع1ة5ع 201ءطغ 5عا. "انت

 لرعاتأع, 016غ (0عطمغع 120 ا/ءعضطوغع 12 5هاعاطعم» 5122 5عع17عا11عللر

 هعز 025 10ععمت ةكدع 1ع]ذع1زقدوع (عدعأغج حجاناععطمطعص 2). آهن عا

 1) 1انص ©ط210همر "1طدنع («0. 82113لع 1284) 1 168,19 (انادعيدءائنصع ؟هد 0ع 51هتع
 1 4160) عااط6 0ع 5عءاءاعمات ءمنعنعطساتصع 01غ 5ةمد0عرءطدتنع 211001591ءانط عب 0355 016 ةصح

 طغص ععرم مص لنع 1ة:نمئعصع قمع آخ عئاطع دعزغ 8[تلجمستت 201 ط. 153011 22007: ععرب عع طنط قطع

 ع1 هنأت عاد : روتسملا ىا نطابلا مامالاب موق مل

 2) ا7عآ. 24 11 339

 3) ظلدعات 1ع 1آه:5غءا1نصع ع5 182280301, 1ك . هاد هحناع طعزد جاع طتنقلع 235,1 عد

 دامص0 ةلاطات 8[دصواتتل انصاعت' 120130165 مق 01 6دوءان عع 11'هاطاعنععطعمر نصاتع» 113116 لهك

 1لذ5ءادع 8[ 5ععوعاتأ عا

 4) 85. للع 116( ءةموخن نصه عاطل ءاذع زن 1. 101 مللقصلعر5و طع 11ءعغئ6ئ200ه:1ع5و هك اطع
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 اععامم طه غع ن2 053غ2ع, 1ع د12 5مقغع 12 عع 15مم371115ءطعم

 “1 طعم1هوعنع ءمغس1ءاععاغ 50ص0لعم. 1آ02طع1 اعاتقغع 01ةعدعتت كلاط٠ات 1251

 11352105ءا> 2 د22 152115 تعععا 016غ 6ءععصعا. 1100 نه 05'1ءاط]طنع

 1 ءمءعامت عع داعأط هملغ دعاطعت 2265101215615ءالع2 1 1عم1هد1ع. ثلجسم ءل

 1طد طقصطصل طعطغ 12 دعامعمب اعاعاط عد 00عصت د 15ءاطعات 1131236, 750

 هع لذع 1127147 ةهررع انطصغعات لعص طغاغع700هدعع 5ءاعاعت ءطقتد]عاع-

 1151ء1, 101 01ءدع# ,ىدءطعاتد]1ءطقأعت 1 همم عع 1311016ع25* طعد

 هم20عرمذد 1طقع ارعطقع طع11701, 0355 1771 17161215 طرعاتأع 7011 2

 ه5ءاطاةعأر 01ع 01عوع» ]1ك عاج عتعا1 1710ع5[175عطعضرب 0ع5و 65

 (ءااطت11ع 110” .٠)! اناع5د اعا1طعأ 1ع ءا2ع 705 0ع 25535121

 لعدم ه5مقغعدأءم ط1 ءععم لع 15طمةكا1ز]2, 12 للع 15غ 11225©-

 5ه20ع لظ ءل 1:

 1ءاط طعوصتتعع طماعط طجقأ عمم 1112115 2111 01ع5وع 1 352 عطعر

 هطقع ه5 جاك 173ععا, 21715ةءطعت 15د2311ئز]2 120 3]]11225111 اص

 17 ىطقلغماد لعام ا! هدغاطا 13غ

 ]عد (2مد11 ءءامنع جنم ءمعمعتدءطعم 11710 ءعمدمصتعاب د16 اخ

 لهتدتتا 5م36ع دجاج انءاعجاناعمدح مح عا> طقطعم , داعطغ 226 5عائع 5

 طقغاصس 1 [دءاط عب ك5375ؤغعدمو, 0ع 1ع 5عاعنع ل1عوعص كلدصم عت ع0 1ع

 171ءاممعطتع 156 عد 1طغع انعطتخع انطعتت ةماعلا, ل1ع 1ص ةطصح 7011 كح

 طععامم ةعامعت 1عطغعم لعام 1 ةغاع]ععاا طل 12 1ع همقغعوأغع 2ع7100ع

 هعام عا" 8عاععطضتا7 ع 21122 5111161181, 0235 12ع1عدوع 1 01ع 8عاعقمت

 مانع عع 1اذ23 1111ذءطعد 83 صنغعم +ععع طقل عدو طقغ. ]ص 01ة5عم

 رمل ط2 ءاعن0ع عد 511 5ءاطعم 15أز دق ط110عغ زد لنعغ ععلمم]ءعد105ع

 8عاماعتصع ع ]رعاطتع 621165 ةادةراع/ ل7211: 77124112 هلك ءاطقاع طع

 مععارخل عع ]عطانا ه3, كدك 1هك طن, ن1عغ 622311 0165ع ©6عل د ]1ععد

 ع1عءطغات7 ع د01 11عطوؤعت عا, 035 117711467127161 111 7

 جال 5ءعاطوؤقص ل1 ععدم عانت عم 20ه عا 12 5ءاطق1 1 ءدتعات ك1

 ج15 طعز لعص مكسات ةدعطعم 51غ عم, لعم طع همه ععس 0لعداعم طقم

 121561202 065 26/2622121556 ث, 0622 65 هع 016 122 1

 ظعمعمس 2111812 : 7817777-21 ه 1ءط0لهطلعأ. 1005 621110 12 015غ

 5عءاعنع نه (6ء1وءطع1لعغ ةدزعط ه2 لعدم زانظة1ع 12 7عجط2 2231511

 1مكهزعزتط 01ع5 جتنعأط 12 5ان521615ءطعات 1ك1عاذعا 2111 ع1 10122 5©-

 اعمدص 71 ع1 156 020 11عطر, 255 12 1ةهغجاعزنعر 01م لا 1:عاطقات5 2126 5

 كطتلغعو 11 92. طلع اةطعع كتع ,ى؟12:عور* هتك (ةلبنم هصععرانطمعععص 5غءالعد كاسل ص

 لعدم ةعزغطعتت ءاتقءطتعم ةحعد آمل: هعتن آ0ءاعواندعدطع عد آت 51 21-172] 0532 1197, 11

 1) ةاجسمع4 ط١ طدصطولر آ[كننجاط جها1-ةنصسم (8ءتاتسعات 15[1ءاتنم ه1. 1937): 11 طعطانأتاع

 ءارصع مللت ه2 ]طن 1. اك عرص دما عيعاعلزلااع ةقطوءوطتألا»



007 

6 52117111117171. 

 ن1 ءط]ططع دمعت ءوصصغع كلتغم1136, 0ع 025 212110 كال ممر للعسل

 ن55ءاطدؤةص ل1 ععر 8عاععمم عزت ان26ع1 0ع ]عا 72110113غ6ع1 152 511

 معد جانت عو1]ةددنععم 1انطععم5د عا ععوبةطلغ تعا, ؟ةطععصل للعود

 17 ءءطقلغمتكذ 102 8عاععمصاغص]5 عال 83غ3]]101 1165 01

 طعمدةما1 ءطلععاغ همحتغ عم 11017 111م1 702 601

 ان 01 عال ط دنا عءعاغ مجتغ 00عصت 21 5عاط عت ل ةغاعات2 ع 211 كعاغعم» 3.

 ]راع ؟ةغص1015ءطعص طق !عص ععاؤع» لعدم 83عامتزز 1-2 ةدنط1ععص

 جل5 ك5ماعطع نماعاطلطدنع 1م2222ع. ثنا ؟ءاعطغع نط عنصم ءعممعطا1 ءاع

 طقطع ل1عوع هعاطوأ كعد 11 عع ن0 01ع 2علعسأان 27 ع 11م1 2ء25ة2-

 [1ءطاععت ءيطمطعمس, هته ءءطفل عد 111 ءاطتعع ثمل عاتأا111؟جع1 1

 لعمح اط1دطصقعءط ت1 عاطغم , 035 0ع (نطقلتاأ 11:122-2/1 1207: لل 27,

 12161 [عدوعم 1[ عواعتناع معو ماع لعمج 1" ةغ12210عصمصعاعأا ءلمطعاتأ

 من20 ع, ده للعم اةطص طعاج1عععم0ل عت 122222 غعصااتط7عط 21-1135352 2."

 تاسعا كعطغعأو !). 182 طععممغ لتع 2ءوععدتدغعمم لعع ؟ةغكست 015ءطعم

 12 22عز 0ع ؟3222ع 15052205 12216 51212 1701 7016 ©1565[ 2ع

 مهغات111ءاطعد طاصتت ءاطغات2 عع 5عأ ةا155ءاطل1 عدوان عاطل 1127 ءععد 120

 11 51غ ءيدءطق عا 100عم 1120 عانتغع 12 5612م3

 120 7”كدطال ءعدتتطوت ا 2ع ج11 0164 122222«: 516 دعاعم 01م ]1 عطغم15عطع

 0ع #2376 ©/-1117 ع5 اك 01ةلتك (24,35) ,01ع ءالاععات آلا وهتئع (©01ع5ر

 هعادع 701!اعمدحس ءممغع اكلدصت عد, دعاطع كعأ1قه2عم0عص ط1عطغعا, 5عا2ع

 1عدعاطغعم للعم 2/ءاعطعال, دعاطع 110150 ع12 طوع 5عءطقمأل12؟ع1 1124

 هعامع لم ءاطغ1 0 عع ل عر 5عات ءاعددلذط عدعطلات5دعل'ر ععادأل تع 1”هزتت عد

 انط ع2 عع 1ا7ءا]غ ع5 85ءاءط]لص (0ع+ انطعء101هءطعط 1/ء18: ' 1ع

 (11]3-)5ءعاع, ل1عغ هتك لعدح (117ءا )12 غءا1عاعأ عا ه1 ععاخغ اذاعات

 12 0ع (دماطقتمع لع) عال عاععأتا 12 1عوعه21216ع122 711521131313 610-

 ط22ع 221غ 0عرنوءاأطعص (0. 2. دزع ؟عطق1ع2 دات 2 1

 0ل16عدعج اناطع1 ل1 5ءاطعم ال17 ءاغر نطعضتلعاغا ا ءطع 2عاعطعسر, طقتاطقتت 10

 ةاعطغاطوت 2.

 ط1 مخغعم ةطععم ءاععمعم طصفرحتء ان عاطعم طاعتطعس ل14 1116517016

 1عطخغ جاناءاتعاع 016 لعد 1ةغلصح1 015ءطعات 1مح2 22م2 1012 1ط1عاع 11ةطع-

 ل1 عمعرتدءاطعس آند ععاطات0 ع ععوزجع2 0عغ ع2 لعم. آدم ععاطغعم 22غ ا01-

 1) عا 81هلعمآمآ, 1ك 101252 هاحاجنصسه15 ع0. طظانصق (آ,عنم23ج 1909) 134-143:

 مما. لع ةدعرلر 1عمم5و6 0ع 12 مءانعأمص ع5 آلالاتقعو آر, 00111-00317111:

 قمعزأب 4[8ممتكع دين 1ع5 ©دضصمتاطعد لي 13ةطعدتس ءأ 16و "جنس (1آ.ع10ع 2586) 9.

 ) 11 13 اف حاررافا ) 1000 سفلاو رشات قود حابش نو 2) لمزتتما 16. 542.13 ىق ىحاو راو اًمعلا .:. وذ رينلا. كل 25 0 _

 و ”ن ري ىف

 ىّرنو عمسن ةيندل تايإو ةيناذ ةبسن سدقلا [066: حابشا 5. 28, 2251 3
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 1[1ءاط ة1طتقع 1810101 ءطغعتت١ 701 1: 11135 هزع مص ذطصعصم جم انطوت

 مدع 11 ءطعس (0ن2113غع2 101122ع2, 156 21عطغ ءأ1153 215 5عاالات55أع

 ممعغا5دعطع 77مععطها1]ع جان طعنه عاطغعت, 5020 عم ل5 ملغ 1طانأعر

 لعمر تمس عوءاععمتا12©< 1708 0ع 1522211115 ءاطعا> 1 1ع010ععا 11

 ل1ع 1ممدصلع 150 02 01عوع2 5ءعاطوأ 1انات ةزءط 00عصت 2 اذعأط طعدطخ

 دهمان عأغ 17ع20عض2. 122527172-1-461  261 2272 معسصخغ لعام الآتتك 22

 لعووعم 5ءاطوؤئءطتل ل عمتصع لع دوعطعم ةدمععقتطمع طقطعمب ىلتع

 انوووعطع لعع 117ءاغ (؟ةل1دغ جا- لدم ة), 01غ دعاط هع عععم ءندعءال معا

 ؟1110ع77: عه 5ع]1 ,(01126ع55ع22 2115 061+ 51155222 0161 115013-

 [1دءاطعد 117ء1غ* (ىدسطمتت دل 02212]عا): ,ىءا اعءعدتغ 135

 6016عور هطقع 0ةخا1ج 1126ع211ءطغعأ 1010ع2 تان 5ء127* (ة]150 13-

 1ه1جع لع ةطصع 22؟ععطه1ة:عمعا نطععممعمدعاطلا ءاطعت لدغانت) ,0

 ه66عغ5 11715وءرد 156 ةطصح ه1عطغق 7ه2ط01ععد ,01ع 161

 ىيطقلاأ ءندغ لمص عاط اطص 1طتتع نمط عدا عاأط21ع 865536151122 *, 5ع15+

 ل16 ءرو1 ععم 5ءات عاعد 15 دامت حان عع 1717ع10 عم كن 1عط دعا ع 11320

2095216116 

 ل1 ءاطغ 171م1 همدتسدنم عت 156 1ع دعا هحعاعطعاعأ, 016 0عات 5110313-

 طاوعانع ؟/,ه مهب  فأ- صرع, 0ع 1ةطععتع ةعتغ ةهطح ؟ةكتطلل 015 ءاطعات

 نطق [عماطمأع 1عطعصل ن2 5ء12ع (112565 5621655620 56126283 5111-

 م1 ىسءاطعم 8ءعاععممغمتد 10 436 115ءاطعم اكتعطغطتصع 20اعطغ ءاهأ52 أع ”)

 - 01غ 18ةغاضصل1 0ع لكا11عغع> كع كانط12161512115 12 111م [ل5225عء-

 طتصع ث) - همعاط ج2 170126ء20 ع5 50112ع5 0ع ط>9222516غ غمد

 1) تحتك ءاصعم 1ةغ121015ءاع» (نطق]1 1 ؟عج (؟هط1] د1- 328ج) ةءالعتسعت ةزعاب ةاتعط 01

 طعأ ]دلعتأ ه0. 112:عما1هانغط 1 423 دم11ععاعت1غ عد 8مم عم عدم 2115 عد 116

 ع5 ؟ى]آ1 ط. ةدصعتاط ةطط 2211)52-21, 21 طعءماعطعمو لعن دنصغع لع 17 ءماعن 21-1

 اط. ةثستتع 2ه1- تتناك ص ؟دعط1 عءلعمع» ةمسغعسم 016م.

 تل علل 26-1 212116 ضل 491 :2 7 101 :2 77 1]01(( 292 :)1.5 75 ١(

5+ .7 071111) 494 ,493 
 3) ططتع ةكدعدطعو ع5 1طد 0طقه]]1[عقد طقم 361 (ه0. 1؟15غعد1ء14 117 52,5) 0355 لع

 1عنمنع 1ةتصستلعص-ءطماتتو د1 84104 د دءاصعسم "هصماتكدمات5 ععوععج 016 5مم صلع

 همد لدتسا اك از اذا زوؤ ةعدحصس هةعط ةؤدجتع طعم عط ءم

 4) اطلكدصعطع زطمعع# 1؟7ءمزتع رمدتمعم ةدطصل ا عدت 1صح 1121 11 1ع 851513121161

 لعرم 28011 ؟هد:ععدعطعمر 255 لعدم 1عاعطقوب ءملتت كدتصصتغع 15غ (ةلطتتاسملاج ةكاصر, ط5

 11, 2 ع0. 2همزردعءانن 310,14). ؟؟هدح ةطدكذطتع هد 7711:0عصد طمتغ ةسفطمطسصت ع عمن 01112111 ءد

 1ععءاطغدم0عءععر لتع هدانا: ءاط صح كذصصع ع5 152237111415 ءطل51115ءالعال 6 5عأ[26ع5 56-

 دءطعاطعد دما155 م, (1طدح آد مدتن, 1624“ حجاتلوتت عه 0دنعدأ 59هر5ؤ) نصل لعد ةاعمأا  ءطعط

 ]كم1 ةمكدلع اعط (هفلقس), كذع داتصصتغئءاطعح طم203طخط غهاعمت عت (81هلعتت21 ع0. ظاتطصق 6979)ز

 انطعم 5غئءالطصع ع5 طحصع 5 ةئءعطعت طمجهلطقاط نساعتت لعيد 1ةعست لعد زد 101:021112 5.

 رطصعامع اظزس]ءالءنصع ت11 1ع 1172ع 0ع 8[هطمستصع4 زان 1ههسصعاتا (خ]ععات 2903) 23

 17تطقلغمتد لعد ؟ةنسنل. ؟؟ءمتعس 121316 ط. حيمت11ع دادس [1هصعتاعد 1طص هط1 62508



 8 )0 9ك © نانو ةناإا

 1عغجغ عم عم ةءطعأت هلتك 0ءع25ءاطعم ءمغععوعماط ص عأ. ط1 آ702جاتعع

 لعد 1محدصت (ع زذؤ لعع 1عامغع ؟ةكسمت لتذءطع طماع هلق 010) دعاعم

 11 لعم عقم[ ءاطعم (06عصدطدتت 0 عع كانط ع20 ععدعاطت10عمغر 15 عال

 11013, 1ص1 81722 عاأا112 1120 122 10122. آ35[1 عم ]101ءطغع# اه

 ممعغلاوءالعرت 1 هرم 701ط212ععم ]اعق226عر 5عأ1 12 1115 6طان120 6121

 1*ةعوان2 ع لا11ءاط 80 ععا جط11عا دءطمم 1[ةمعوأ ؟ءماعاتس لعغ 5:00 عص !).

 ]داع 8د11 ع لكعع 1[محد7نع 5عإ 01غ 1ك1ط12 نع 01غ (ةغدعااع) اك ص1ع-

 طعاتعات0 ع 1120 12105136100 2 - جآوو 0طز ءآعغ ءادعت ك3

 1ع طتتات ع2 (06غطعأأ 2111012216 - : 17ه 0ع 512115 121ع5و 5

 ][ءاتددأ, ىطقلغع ءامعم 18عوعنقلا# ه1 0ع عائل عاععأأ ع5 606[ع5-

 طقات5ع5د 12 ا11عاءاعو ؟”). طلوعط ههعاط 1طغعتت 2ع5ع11055ع2ع13 2

 مانطصلا هن 01غ 1ةعاصل1015ءطعص (نطق]ل] [عر - 1ع عزت 1ع221216, 2

 الط عرضونن5 ز ةصح ص عز]1ءطع (عدأؤو] غعي ح 1م ءامعم» علتعطغ 035 اطق

 52130150, عت ا/ ءنضاعطغعتت ع5 131201062411115, 2021 56126121 ]آنعط عض

 طاتئدعا> 11عد5در 315 ,ىآه ت22, 014 هلك آناعاغ هقدعطقأاءات 77111061 5

 لعد عاصعم» (01غعواتعطخأ, 025 هتعاطغ ءانطع 110** ). 1 ععئاتعاط 15غ

 ءو ملعطغ :ععطغ ءةناعاقتما 1 عطر 1716م ال2313 5612613 11

 5غةصلمانص]عغ منغ دماعطعم 1ع0ع ذم []طعءءعتزممءلسستاناج طعلط عع

 [ءممصغع. 5عطمص همح ظععاسم دعامعع 18عءاتطعت 0ع 021غ عمم 13غ صل1-

 ل15ءاطعم 110ه1ع طعمعاءطص عاع ع لعد (نطق]1 عي - 0322315 131 5

 1آ[3:17 - هاد 2م ي1, طغعأ عمم جات 5ءطخت ةانعب ءاطع 72012511

 113201124 5عأ ).

 مسعات "هطط351015ءاعد» نطق 1 [عد 1عملعم ج11ع2لنمع5 نمد طعم

 طمعغعم ةطصاتن ءاطع اتنطمما 2 ععد جانععلدعطغ )زر هزع 5120 ]علمعط 1

 قادوا سحلب ةكتس (1ط10. 51,1). 8250301, 11"1ع 275 مدعصتنل. ا[مصقأدأتعاتا 1انتن دعلنمع 7ءأأر

 0255 لتع ةعووب معان (رصم لهاز عد 156 [علمعط طقعاتعاطب 0355 كدسصتا صطاتتت 016 05434*1عم“

 ععرصعتسغ دذزط0) نمغءع» ؟ةغاسص1015ءابع»» عتود ءاددلأ عااعع دع لعدم كوصصو آ21غعد 50

 4عرح 1م 1كدترم ع5أ1016 عمل عد 11د 5ءاج عت (ةرهاقلا 0 طام5ذ كمعط 014 1عا5أاتم ؟

 لع 5اؤءادعت [تطغءعم ان عاععاا طعدعا عع

 1) "9صححتج كن آلعصعمر 52 716 عا دود هعانالع ه0. 1[ددناناتع 2ةئعدصطماتتتع آ1 (2ةمعتك

 1597) 3هقر4و6-4 (؟عا. ط1. 11 55318. ةنع لنع زد عع هدا عن ععط عدلعد قصص عالنت

 اطعطمه م0 عازئعم 1 يطقلصتكدع انصاف 101316 ط. 1602211.

 2) (0هقتلا ]1 3) 114. 4 4) 1104.

 5) 2. 18. ]كلغ طر ؟ةسنع دم 113:3 2510-21 : ىباآ1'هقه 1اةطصصخأع لعام آ.هطءت06ع دص

 لطم صمعات ميئعاوعصر 02 للع طعنعلاو للع (عقؤ6 لن عطع) 01عمطدخضسع 11عزل1 جنصسع

 [[ظكضتن عانس انععتاناعت طقأ' (4من. 211 1هر10, 1هزاا32, 1كن31 1833خ0504 0. 1؟عال عت

 162,3) لوران '5 11ةئءطقلا 5عأ رى وعام نص ذصح 2داطات» طعجعاتموأ” ([ةك"50و

 اكلات كل. هتف 11 و4جم مدعصال1(.): 1'هككستلت هس دعتسعس طا ؟عبج 8[ةيزتع: ى131عأاط انطق

 ادع لكمتاطمل هي لعتمعسس 1'هدنع دحقععم انصقعنع 110 مسس عع لتع اءاعتمع نصل 3ع 2055
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 01ءوعر 1ةلاع» د]15 /نضمء»6ه1ةىءزبع 5ءاطصعاعطع]ا 7 علع ععلهعاطغ ن0

 ممهعطعس جامعط 121 الطن 0لع 1طقع» انءطعطء اععامع» طق متذانعأل تانك

 00ه عصمة دءاططع 8علعانأت 2ع, 1ةط17ع20 عم 1ةعاصم1 015ءاطع [صححصتص 18

 هنند-غ]ة عارم كاممع انطعع لتع 5ماطقعع عع ةطصا1 ءطعت: 11 ءمقعاط]أ ءطع

 ]ععأ5 ءصحم0ه17ععامطعد 17ع10عم 5011غع. ك1 1ةغلصل1 015ءطعات 122311

 ععائعم» لعدم ثمطقص ععال2 215 2111155ع20 5 516 5155ء2 705 ةلاعص

 8عءوععطم ءمط عا أع 1120 ءطعاعم عع 516 ةاعأت 2111 12115614 2

 علا 011 1111212 2 712202215012 1): ل6 لعدم 1022 ء1ط عطا 5

 51/26 ه1- 711 ه/-- 0 هرعت ح ه5 ةهاتعاط 01م 1[ هوم عاط عم 72م2 ع2

 ظعاععم معن عع 7ءنوعاطا علعمعات> 10215510261 11111 2

 ]10155:ءمؤ 15 جطوات7 عطقتع20ع2 15:10ع 12 06+ ا17/ء15ع ءدمغطقلف 5

 عع 5عءاسةرتعد 0ع 1112 لعد 1دلالا, 0355 ه2 016 انمتحطتقل ع1 عد

 طقات معا, 215 ]عمج220 طعامهم عطغعغ 7ع20لعم 226ععر 0ع 016 (21120-

 هقغتع دعاطعو (]211ط عمق 7عم1 عدم عأ 2©) - 1ة5وأ 20312 ع3 13

 ةعطخب ةععم ٠ ىدعمص (ةعط) هتعطغ (016غ ا1١/هطعغطعتغ 5دعع)ر 50 طقطع اعط

 عم 15504031ج :ءءاعممم لعغ 120 عم ءقوؤءد 0353 215 511202 اس

 111 1120 طقطع عوده هقم5د ل1ع [محدصتع ا[ععاد

 11 15دعم نهج عع تداعب [طقطعم 12 2ع لكعمعم 11710 15م10ع1 عاقب

 ل1ع ذطصح 016غ اك عمصغملت5 عم طعاعمتنوع جانعاعت عم” ؟). ]ل1ع 1ص 2110

 هعاعم لذع دطتعم ,ى 001غ عودءطقل1 أ عمن”. 8كادعط عع 5عطق] ل عمان ع 1

 26/211:  ه1-يهز 6, 0 عاعا> 71152.22121عا2123212 121 0ع 215

 18عام عوان2 < 211557 21ءعاأعأ دغعطغ 2, طعوزغمعم للتع دطتقعت 122212

 2115 لعد> طلدتتكع 0ع5د ثلا لمع عا(! عاطع طاصععطات7 ع 035 ©ع-

 طعام 1215170114 1/7 همدؤقص ل515 0ع اك 0ه25ع11215ه5عضت 030 111عط 5ع1عص

 1121 [هطتغ 0112 عطعط* (هلجتت عنان 7722 هطصتخا1و 101535 ه0. 81ه عما هانأط 162,3). 5

 156 داعطغ طعاعدسسأب 1ءاعطعمسج نمد مص (12 7. 9و ع5 علنءعطغع5 7104 ء ه15 ةطاتحا»

 1201 دصععنعلعع) 1ع ةسسطصت عوزوهغع زد ءاسعتت ]؟عء20ععلتءاطغ ع5 811غ م2طط1 (1خ عاطل

 726) ؟ء!أعص :

 ى0 1كةدصتعر 0عدوود 5انطواأدطت عع1قتتأ ع1 15, ؟هدج 1١ وعد ع5 8 عتتتتءعاطعات5 عا

 0 طعجوع ءاغ يطقط ءمداعتت لعتنعتن 01غ كطقطعس ةاصلب

 طلاس 11ءطغ عاطا داعط ةط لتتع د15 (ة(غ!1ءطاععأ6 (1ةطتتا1ز زهد ) اعان2ت0, 59 5

 لدن 1ةك6غ ه5 0عدح 111ةدعد ظصغ2مععدع اععدصقأل

 (1]1آىتط 1816. [ع0. اك هتتتمر 52عازز هب 1308] 11 298. ءوعمب 71م1 ععرتاط ععاتع 117 م61-

 طعاص طقغ 215 ءانعزمدمكد» ل1 ئع 1.606 ؟ءةموعدطمتسع كمععاععأ 15301 9134 د 0

 (5غ6متصطاتل 1299) 11 229-31. ٍ

 :) 1عاةإ5 66,6 خمرف فلا ىلع ولو ماعلا ىف ىرجي ام لك ىلع علطملا هنا
 2) 5. 26ع0عمدعصر 1لءان 1104 طعاأ لعد 5ءصتغعا>» 14ه, عا. 01غ ]015ءاطع 1"هدتصعا اص

 ك1 كل

 3) ىلا [هكتك طئلحتتم6د1ه]ج 21-كد2114 (آكدتعمر ططدجغاط. 21" ةوزتتتب 1312)

 4) 10961 ككلفتسل لب 22



 10 009 9 دال داع

 دزع انطعع جالأع تدنطعععأ ءعطهطعس ن2 702 لعد 4562010 ععات 112-

 جططقصعأع, ا1/01ع 110ه5ءع5ور ع+ 01غ تدنن طع2ع# 0ع5و 22130, 571

 كدلمدحم, لع لتع 6نمصعم انطعرةلغ واع. ةكملعنمع 1[عةمنعع دءلعم

 للعم قكماعنم10ععم ةاندععا1 عاعتغ, للع ءاصه20ع7 157710 ع15م1ععاط 620

 11ه:هواعءممع 5ةؤءا1 عوز 035 0غعوعادل 1 1دغ عم [ممهصنع 5أعاطغع 11661

 111م1 1 ءطعت عقؤغل1 ءطعتع [طكمأ غامد |.

 1" كن عدعم نمت عل ءطعس 1هممطت 100عمغ هانت 016 83اصلز]23 5

 طعلن معاند عد1]م5وعو 71174. 21 دءالعتلغ لع طقغتسأ ادعطع 1 طعما

 هعاطوؤ كعم نصاعطل طوععم 5مصنعأط 0ع5 1همجدصح طعم 1ءط هتعطغ ه5

 0 طز ءاعغ 0ع5 طامووعد 21110 طعانوعطغعغ جد طقطعصد. طع #5011 771ءآح

 مجعطت مهدج 421110 طع ءاعم. 1طع2501:ءدلع 171غ 01ع 2ع1م]عاتتع 5

 عة( ]1 ءطعم» ءعوعغدع5د دلك 5ةهاعاطع5د طععنومعطغعأ 177ع20 عاج اعدصقر 18212

 01ع5 جانعاط 6مم زعمعم» ععاتعم. اله 0ع تاننعع ع5 1همدصت ,ععط#

 دزعاط عقال ءطع 1صكمأ 121012 ]عا120: 135 عال 21155م11ءطغر 156 0ع20-

 م2عآ1 70يي 11221ء10عامغ1عع 11/111عدمةتتكدعاان2ع (ةطصاا عال ادع

 اعمرهصتئعطعم دم عط, ءاضعمج عقال ءطعم 8عاعطلالر دعاصع طآاتص0ع

 8عءاماعد دع ععطق ع هاعاطغ 12 025 عءاطاعغ ع5 21ع110 2). لدغات عط

 عل1]غ ءامع هماعاطع 1015 صاع ام كعص دان221615ءط ع 1 1ع010عع2 5

 ماو 0ءعوعصعا» ]علعد 116 1مم 72ع1 هعج7عغاعج غ2لعا10, طمامددغع لعصج

 022311 دك 82ةغ1م1]ز 2-لا دع عع2دلع 12 01ةعدع2 طاعطتغعب 01ع ةزعط

 ندغ 70ه ]دنعععمت 215 ]عمم ممماعع 1طغعد 5رجةئعددك عتود ععطأ10عغ

 طهغأع, ممعطتت د15 ]هلع دم0عمع دعاع6ل عن عءادعالع ثط٠صمتنملا 3غ 11161-

 طهلاط ع5 1513225 211110112

 دعاطم» 11 ءامعد» لع ةاغعععم 2:00 ن1عغع دعاطع» غعم10عاذعاط عد

 1 61(3عاعءعز ةاندوعزأ عن داع انطع غدلعا7 ل 1آصح /انكد122216211226 121

 0ع ظقعتمستز]2. 1م لعمتح انا عدأعم 5ءعا2ع ]عا اطات ءاع 0ع آهعالعر

 05 ع 2ط14ة55ؤغع, 122 ع2 آطنعان[ع> 016 1135عا1ءط]ععأغ جات 21661

 للع زم دعامعم» 1[ ةطقلاتا طع1م1عغع 1[عغطملع 120 016 5111050 151

 1 م1 2010عأع 0عووءاطعم تاب طعومععا عم, ععطغ عال 12 ل2622 5ع-

 5020ءعر ]ك2 م16ع1 جاتأك 01غ 11710ء1ععمدضع 0ع“ 5همط]وأع2 ك2

 (ةيئاطسفوسلا لاح ناب 3 مصحح 5عءااامددع 0ءرةءااط عد دعاط]] عووأ ا

 زعمع, لذع ل1ع يادداتس 01عاععأأا درمعاعالا كلا علت 13597 عا51ان 11111192

 110 72م7 ) 12 لع طءاءعمصغمت5 عع ا17[1ةطتعطعتغ جاطاعاطصعات 1110 2115-

 1) 125311 0. 1ظهدحطوإت 1

 2) ؟0صحقتف لاك العتت62 1, ©. 198,3 7١ كلئاسل نع قطني ل 1101.6 2

 ديافقتلا هنع لطبيب صنلأو 4 همام صن ديلقتلا نع ىنغا



 18:110/ آر آئ1 1 ان 1 .7 [١

 دعاا1 عوامأ ءاط لأع لم عا عيععطغع 8عاعطتلا ؟ مع50211626 1115

 جاد االدطعطعأغ ةمعجاععمم ع7 (غ2لعلا10), عع ءنممع ع2 1ع

 32. ى/تال 01عوعز ]61355وو - ةوهأ هن - وعطق»عم 01غ كم

 6ع 27212721742 12/152161 2624. 51 710 عا ععاةادكءاطغ لات عا لعد

 طامتت7عأ5 2111 01 ال1 عاصم عدا عمدءطت عل عمط عانعم, 1ع نطصغعات كعص

 لعن همعاعت]2غ1عر ططاععممخغ15 ءاتعيعطعمعم (2112231) 0131غع2 112

 117ع1ل عا 21115ع1010عء1غ, داعأخ 2ان22 123طعط2 22 1ع كل1اءطغا عاععأ6 عات

 17 همت 01 عءاععمطص عمتك, لص كعععا جانقح طاقصلعات 1211 طعط د2 1طقعد

 121عءادا طوع 122322 211 طعاععم 2ع. 113غ 12031 514 121112: 701م

 دءعطقمأعغ زطتغ لعد (ع]ددتطعت د2 1ع ان21عط]1ط2121ععا1أ ءانع5و 17

 03 هع ءاص دهاعطعع ]2115م 2124 215 7204061102922 1,115

 طع دع غعأ 7 ععلعم اعدطص 2 50 ععطعدتت ءاطعت 51غ ءالع تأ 5م ءاعات1 24157 ا

 8ع عادمم عغا هع, 1ع ز علمعأال تانتت طعأ 27:م041عأ15ءاطعا 1

 32عء7ع20عغ جا 1عملعد م20ععغ. ت5ماعاطع كمون ممع21241012 1

 ماعطغ 2ءاعج 101عع1ععأ هططغع 0355 5زع 021205 ع 17ء125ءط1 عل عدعتت

 11عام ع 131عم. ]ءلمعأط 12ص 01عدعمم 12116 طماع 51غ عم اآن2-

 56320, 0355 51غ 5ةمعاعان]210ع ثعوان72ع2ع ؟هعطة21ءاطع2, 1ع لعد

 عوععممدأذدت ل هد 11 ءاسن 0 عدا عت5دعاط1 علعمطعأأ ط11كعص, داعطغ 5

 8ءعرعا5 نع 016 طاصتقلا1 عاععت6 0عموعاطعم, ةطقعتل 51غ 50256 ]ص

 طعداتع جان 5معاعات2]1غ17ع5 17 ءعادط تعم, 016غ 0212115 12177015 ع1ع20ع

 11 ءامات 2 عودت عتسعاط1 عل عم عأغ 215 012 طعامهم عطغعت, ه5 5ع1ط56 5

 ماعطغع د ءرناعاقمععم. 5هاعطعد ن0 ةطصاتعطعو ا/02ععاطعات 77عالا1-

 هدعطغ ]1ءاءاعغع عم ان ىمسصلا 110 156 1256 215 7 ءى1ءاعاطعاا جان

 طععئوعطغعم, 0هط7:هاط1 طحت عد م1اعطغ 2215 01عدعسم الدم عا 12212. مط عا

 0ع اءك1 لعل 11216 تدطأ 5 1762561160626 2 (("نونف نوح |و)

 ال1ع ةهماعطعد ططقص أد عنعاعج 2 ءاططقت ععاتر 5120 1ع جا عع11125-

 1نعأعر 215 0355 5711 ن5 12 ءامع 2ه]عستاع متأ 112613 52

512066 
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 ظل طقغ ]علمعط 01عدع تماتنءاعطمل نصع هدتعطغع :122عع 26111

 لادعط ىطوءاطلتد5 5ء12ع» 8عودعءاطقلا1 كت ع 20165 0ع 221560115 عض

 ططت1هدممطتع 1عملعغ ءات ةزعاطل - جاع 5011 هلبك 5عا0نع2 8عاععمض أ

 م15دعم (هلح خط د صدلعأل) 17م5وءزر ح عانطلط 5611011112 0ع

 1) ىثرجواط1وءطع5 5مدةعطت7 هد, 8[هطفصتس عل 8ع (0طعطعأطرو 21:07 ءمنطع5 ةتهاطع5و ]1 2

 2 552 51 11 616110 220 13 11 16هر1 دم ععاانطتغعم 7 ءندع. الطدص طقالا

 ءو طقاتلتع قأأ 0612 711522 : نوعبرأ اهلقا

 2) 31131 هلحتاسم (1اكدتعم محدغات. اكن 015غةطر 1329 ع4. 5221 21-]ك111013)



12 18111111711 

 دعا( ععد ن0 210 ةنطلغ هع لتع امصعتنع 1ةغعءاعنصعر, 016 1 طعوعم

 0ع 83مل زد, مملغ طع5مم0ءعمعم اكان ءاعونعطغ كععتتهلع ددنك 016 كا ع]ب

 416 26218 مران كدة ىء]رعت» ملت: ]1871 عمت لءد- ىءعاع ةلدت عبرت تان كطت را عأة ء]نعرا

 22714716-16711 ]1121121 ج عرف ج1: 172 هباضة انة جعرت مما عطصتخعال جان طع-

 طقم لعاص !).

 اطلاع نن5م11 0 عا ءاطع طرعاطعع عم 23عامتز]2 0عطغع دزعاط جانطقعطقأ

 121 01ع 8عدجط ءاذدمع 1طغعع دع 01غ جعاتم12غ0ه215ءطع 1:022112610115-

 1عطصع ن0 لعص 12 215ءاطعا ]010211522115 2251م1 ١17 ءاغ311113551111 5

 ان02 016 2رب]اءا15دءطع ]اه مدأ1ن ]عام 1ط17عل 122212265160112 3

 1طصع 1 طعمرتتع مدمج 1 هوعءارعاأنغ عع 08عصطتتخت عز ن2 01 انغلل-

 [ج115عالع كلن[ ة5512< 025 ج]1غعج> 210 معغع2411135: 1121 016 3116ع0-

 15عام ]نعمت 0ع لع طعأ11 معمر 1 ءعغع ن0 ءا1ع1ةدعا> (©65ءعغ2ع 120

 01غ لمستغ جاندكد2222ع21322عء20ع تحس ةدان2ع ع5 151ج 0215ءاطع2 0*1ها-

 11311552115: 1111 01 5م11111211515ءاع 117 ءعلعات عاد 0ع م0511

 ]هان ط عمدودذغ2ع 702 ]ءمم5ءالعع» 1! ءموعاطتصع 120 1ءعاط]1 ءطعتت

 مس ءعتوؤءطتت0ع. ]آ022عطعرت طعدؤتعط+ هزع هزعاط 035 1'هضننغعت1 662

 0ع 2:3ع2هعمألا ع 0ع ج23 ط15ءطعت ]13556 21152116112ع2. 5ع15أغ-

 ءعم53صل11ءط متصممتغ جانعأ 12 01عدعم» 115م1 م11ءاطعت طعاتع عا

 152221 215 17218: معان 2ع 0ع5 117 ءاءلمأغعءا1ءاعغئع5د لتنع طقعطقأع, ؟نت

 د20 عمع 811 ءممءطعم ن2 ع1 عاعاططوتتع 51م 122 11715دعد لعن 2

 الامعع ءاد 2.

 مطعع 1ع 1 طعمر1ع 2011 عمت يانا ان عاج عانان1ك 0م 2 16عالأا

 هلا عع هعاطوؤقةصلن ععم اطنءماععةغ عا ءعأاأ («هنر دم ه2ه7) ؟ععوععستتناط عا

 لعمح ةالعتم طعمععءا ع عغعم غدئاتسم لع طلعات جاندذءاطلت عوانعط 1عمدجم ع-

 اعماعز طعط721 0113 ع5 122322 15121 طلق جان> كلان17[1عاع2 5

 1 ه6: .١ يهطقل» (1090|483) هتعاغ اذ لعد ل1121 ءادبوسب# هعداعالاخا

 111101 تان 8دم15 ع5 ط3غلص1دءطعال 1222م1ع5 ععوععد عاد ؟ع17ةطضح

 11 ءاطعر [151ادصح 2115ععدأؤ216غعغ. ططوغ 1.1. 5. طقغ 01عوع آرعاطتع غطع0-

 معغادعأا ءماغ ا ءاععاأ 1ص ءاسع“ت معمواذءطعاب ك5عاتتلا 0ععم 10 6 6

 لعع عادنغ نصغعممعطغعأع ةدطعممأةمت ) (469/1076-5435/1153) 14

 1) ةكسصلع2 (]كدتعمر محدجات. 8[كددعصتلزع 1309, 5دستضعااطهض0) 15,14 ىنغلب دق نا

 : 1 ا 1 0 ١ ا ١ ام دا حذو. :
 مفلس نع دوبعملا جابهملا 0 ال رصعلا لها رطاوخ امتدلو ىلا ةندحتسللا مالك ضعب

 2) 18220801, 1-21”هجلع طعزد ج5-1جدلع 286,4 .7٠ ان.إ 202,6:

 3) ؟0. ©ا:ةامد 152-150 ةذي دج ةوعدلا باعأ 1475 5ءطع1لعغ دن 2115ءاطعسص

 ةمدقلا محالاقم 04 هال د ةوعدلا تحاص ةوعد : .١81 1ان> 021012 1, 1

 مةسم اخ ] ةئاملا رخل حابص نب ني ابيلا اعد ةدب دج تاللاقفو ةعدق تاللاؤقه مشو



 18110 طرآئ1 1 ان 13

 مهعأا اطقعمب 11217011 عاعاج 12 171553015 عء1 117 ءادقع 2عم2001121 م

 ظردأغأ 7م 02 جط دءطعتسمغ 01غ 8ءعطعسملال12ج 705177722776 جانت 18ع-

 جءاعاطقال12< 0ع ءطم17353015ءطعا» 83غاصت]]2 12 22172011124 ان

 اعوج121ع12. 102 201 1512 ]1566126111 تاتا 7111311ع "2 0211عقطقت

 8250301-21 (5ه. 29/1037+4) !) اععمصغ 12 5ع12 عا ء15ءطقم1ءا20 عا كلتك-

 ءام لعد ءاغادان2ع طعن للع 8. نمل اطقع اعاطتعم 2) 01عوع 2 61

 ممعط هلعطغ 5هوياع عع 1ص 1طغعت 8عاعقست ماان5 2111 ]ة26 26ا0م13-

 غهم15ءاطعم, 211ععمج1وءطعمسر, جا1ط1115غا5 ءطعام 120 ةا1 5115 ءطعات [. ع2

 11 ظعاتدعطغ جاعطغ, 3طعا 7601 1 عت 5عطق0 عا 711111277715111 5

 13221 211 كا125غع12 0ع5د غدئاتمم ج15 اقع ةعرنهأعت» 100/221: 20 عءاح

 [كتو ع ع2 20215 طفل 1201ك5ك 152 هلك ه205911ع14620ع 1969715 0

 هعاج ع ءروغ ممعطتت ج15 ءاص طق]ط ع5 ] دطخغطتت0 لعنغ 0هعاط ةعاطعملب 100

 1111701: ءأ 1

 ]كانغ 022311 طئ10عغ لتعدع دب دعامعع 7ءغ ممعاط جعسصلتعاط معانع

 1 ءملعمت 3) لعد طقتت م 5ةعطل1 ءطقأغعم تمعن كمان ]1ع ععوععد ل16

 ظدغامازز 2. 12 5ءاد ع 20ه1عمجااع ععوععم ل1ع 5ءاعاعر ؟عاعطع ل1 ا علمت

 1255111216 كعوع7311ععج 111 عءئاسمع ط110عغ, 1:10 محط عزت 1111: 0165عم

 لل 1221 طقم 12 02 170106152120 5651ء]116 2 5ءوع2 6

 1 طعم عم, 12 لكعمعم 51غ عم طتلمدهمطعد 101ععم 1120 0ع7عه

 171/10 ءءاعومنم ع ماعطغ 25ععاع دعامعا“ 561 عاطدءطت 11 5عام

 دعاس 1221م ]0122ع, 12 01عدع» التعطغت7ع ء12عم2 17عأا1ع1ةدعم

 8علاتز 1215 عم /عأغ ج11 كعامات عع, 171110 كع186170 عع لان1عأ كعدط 2

 112 ءةضود0 معد ع7 تس أدع ع5 طماع م111512-7 2/227, اج 107 ءانآع

 211 212 د5د عا, ل11 د5 ل1ع 111 عطتنعم لع 83101 ]2 17710عم11ععغ 124

 016غ ىلقسط1 عع 701 1طتغعص دعءط]تعط عض 120 ط156ع2 هع177312 710

 هما عم. طلانءآا» 01عدع هعامعات ]كيان ك 211701120212120 لكلتا[01-

 عرمان ع 121 ع ةانعط 702 عع ان 2ددءطلااندوأ ؟اععت6 02 0طعات طع عأأر

 جاتد ءاعاطعمم 275عزع عع ععءاتنئجأ ةدعم 715[1د:ءممءطمكاغ عع لعمم طقم

 11[! عر ءاط 11غع122115ءاطع5د 22ه 1ع 1 ممع2 5ه]1عب ان02 01غ 281عطخ

 0ع انو ماعط د اععزغ نع للع 71عاعم (ان256طع2 عاعان 2 ععال, 1212

 هرم 702 115غ جطتا طعءطقتتلا 101عاز 171, جان ءملاتا عتب 11111

 1) 18221 267 انظغعطر 277 م2111[. 278,7 37. ان 2) 1210. 269

 3) طع معمسأ 5ع زم اللطنكغهمطل71 101. 207 (1'ءربغ لدن. 8 8ه0ع) ان. 0. نامزاا ةغبان :

 1م لعصص هطعد» دمععزاتطت[ع 2ةكدانك هانك 1113: 1-21 دمت عطغ دن عاعاعطكدلا5 هد

 ولعدم ىمطقسمس ععرتح 0ع 83متزز 2 01-2072567 27م

 4) 5مععاع]1 دمج 6. طدت م5( عاعو دطعتع هنتعا» دهدصقغ ععاعوعصأا ءاط كايتءعط 01غ عده

1 
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 122 21ماطغ ءءء دزعا» كدطغعع لعصح ءاطتغعم للعم 8عاعطل ع5 (نطقلت 1ءاقب

 لعددعد ثكسك[انطتان0 ع ءال 215 ن2ع11ةكدا 1 ءطع معدموةصانعطع 281ءطخ

 (نيع ضرف) .طءمهعطغعأغ ,03 كمعأط هنعدتعع آرعانغع هه عج 100 عع

 1ةعاطع 1عطعم, لأع زد لعد 1211ع251ءطقعا 50 غانعط 414 173161, 1

 01عدعاطعس كنت عأ 062201151413157 را 1 5611212 211 101121,

 012 01عوع]طع2 ج15 0ع 11ع0عمتن2ع 0ع 17 ءلطمتتغا11< 1111 05

 ا1ءا211122 جانت 11ة2طع 0ع (ءااددطعأا جان يطعطعم”' !). 1016م 2عوأ15ع-

 طتصع 0ع '![طعم1مععم ه5عامع# تعا 1ءطغعأع دزعال - دلع للعو5

 22311 طقانلقع طعغوموغ - 2) بمر ءععسل دنع 181لعطب نع دمعاعم]-

 1176م 1”ه15ءطلت1ع (3]]032311غ) 5ءعأ ؟عدنع لآ عا.

 1035و 122 ثكحنأ[152ع ع5 (طقات1عم ؟7ءيادمدؤع ظاتعط ءءةطتعاغ لعص

01 

 السلا لئاضفو ا ٌحاضف باتك 1ءان1261 5 يرهظتسال

 انتم 1ءعمعغئعس د قطصمغ هو 622311 دعاطوأب 20 اتم 5مقغعمعص

 دعا عع 02221115 8عدانع مامات ).

4 

 22311 طمع ذم لعع 8ءاعقصسمأمع عم 834هئزز2 دطلطععأ ءطع

 17 ه1عقمعع1. طلع ءاعطع 5ءاعنعم1 1161226115 065 15زدهد5 5) 710 د

 10) 012ج ك1:

 2) 2. 2. 11153: دل ةلطصنت 3 لب هتفلا يلا مولعلا نم ةلئام انرصع 35 ميما 5

 هيلع ةروصقم . 3( 10651 عد ل ءاطعدغلغعا طقغأ ةا1عآطج مك ؟هدج !3]]12221--016ععص

 065 32311 487: 8ءآب» ه5212-1 (ذ؛. 507/1113) 0عمصعء]اطعح طقات عد عع لص عأع 8ع

 ءابقفلا بهاذم ىف ءاهفعلا ةيلح (8:هءاءءاصصتسم 1 391, 122طهطآ, 12124 16. 117 550

 انطعت ءامع هأطوعع 105[1ءطخب 5. 210116, 12112 411,17) 1ةانسا1تعاط علاطغأ قاحاتل-

 مجدا ةكاس 11,2 ه0. 20هممع» 361,4, 70 025 11 عملع همتعطغ ءقطسغ 710, لعد كادصحعم

 ج1115-1غةيطتعت لعدم 5341 دءاطو؛. 2ةدعاطع 0 ءاعطتغع 5011 ةنعط كعصص 5هاطص نصل ة[دعطع

 1ه1ععع 0ع5 8[تدكاكدتطتعب 1-ان كأد:51 طلل1ةط ءاص ا1ءعمءاع تصغع» لعد 11] فز

 0علتمز عع طقاطعمز 3ع 10ء01]!عه0مصقاط ءماعطاتس ع دعك ةذطح 111 جمكععلتاتعاعأب 02 0ع

 كيني رصخغ كعدد 121ه مالسالا ةدعو نيدلاو ايندلا ةدنع ج15عومء1ءطصعأغ ملمع (5انطاعكر

 125. 534. 17 291,15). 10 01عوع» (طه]111ع 1.]. 552 0. 8., 3150 ءة5ؤأ نطق ]ه1

 مهعاط لعدد 100غ ع5 5341 لغم 1طتقط ع5 ععر 12155 6 77ع20عدب, 5

 5341 لنع ؟(دم05 قعدت هننعط ه5 (06عدوعاءاتتاعد ععاتطساع» د5مةغعنعد» 1[ 640

 عا دءعامع» 1[طتنقصلم] عع عءتغو هلك ةطص مدطععءانعتسات عا طغعتتعتاو زرعدع5 ]هلع ةءطسستتعاعاعو

 عع لت عا 12212.

 4) ©6هوعطع ع ءعءطقعااغ ع5 زص دعتيصع» تهمقلت-فخططمم لطنصسع (ةططمسلل. ةعم 8تاتصعت

 4130. طنا. ان. 11156. 11. ماننع 1858) 297 قست. 22 ملغ لع ءاطتكعءطعس 11 ةدنلع

 قئافحا اج 5) 216 تاللاقلا باىح] , ةهننإ/ 01غ ةزءاط 282380503, 17هتلآع 5

 زد طغعمانع هانك 016 انوزدءاتس عع 0ع 185( صنززو عالانأأ»
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 ج11 016دعع ظصوعط عامان اع 111ءطغ 2عاأ105 701ع1عععوطت عع 5عا2م 5

 ت11 11. 2. - 1ع ه7 1111 5ء1ط53201عع 561ع15ء1111ع1 ل

 ءامع دماغ -1 د13 11115ءطع 117101 ععانص عددعاطت 11 702 471 "كلل

 6. مدعم !) 'كعمدم 2غ, 111 0 عووع2 طعطءع252ءأأ (2طعءا ةاءطعت

 5هم36عدؤئعم5 كسك. 4. 117١ ]ط0.5 0. 21.) 7711 21ءاطغ5 56221165 5715-

 5ءزل تلك كعرس 1520 04م 1/7 10:57 711201 7011

 ا ا ب ل 7-0171 12277202717-21 ءادط

 نيدحلملا ىلع در 72 ءاءاطصعأ. 521203 2115 17021 17 ءي[دمدعت لعص

 دمانعط : 035 ةعطل# 5عا1 ]0 ءاعاعح عم 17 ءعمسصلا 1120 1[1ع011ت1ععأأ

 عم ىعوامسلا2ع* 3). ]0ع طع170113عع20ع لملف هماغع ل811 85ه تأ

 1821:2101 (56. 403/1012) ع2 215 م11221م1ءا1 عت (0عع2مع# 65

 6375711 2 ه5 411«عم1 151م1 عا 215 عده ع15 17101553115 هلم

 121155غع, 124غ 21155ء1 ء12ع م0ه1عطت 1 ةءاطعم 5عاتتكا انطعت ل1ع ارعاطت»

 دعا 111جم 0ع اكد ص صععم 5) 00هعآأ» ع5دم20عم5 ءقع ,ىاط 011112

 لع ىعالعتمم 2155م 1120 7ع ءاووان>: عع 0ع تلا عطل' ا

 را كتهو) ععوعم 01ع 8ةغسصتت]د ععئاعطغعأار ؟7ءاعطع 5ءطقالا ءت

 1215 لعدم الل دعطخت7 عند ع5 ععا1قلدءطغعم نط 212 ]1عغعاتذ 0ع 211015 ءطعص

 ءمعولهعأع عم دعوعوبمالدءطعم 1 ةعاسل1 لعد طععتسمأ ؟), ءامع 8ع-

 دا عطات2عر 101 014 هع220ع جان زعمعات ثعأغ هج (ر.طق]11ع2ط01ع جان

 582ع020 01غ ج0ععوءطع2 5غ ثم ءاعطعاعت 15 82617ععان17 ع ©«ع5عأ2أ

17111 

 1م 1 عع لع ]01ء]عهم15ج25ع32 ع5 123 11 130,11 1202122 8ءأ

 ععاعوعمسأ ا 1 ءطع# ظطصسةطستم ع عع اعوتلس 1 غ3غ 0ع طمل ؟عدتتا خ10

 11 لعات هطط3ك1015ءطعم ]032م5 120 0ع 8ءمعءطغعانت ع 0ع 2ك

 1) طتطتتمغ 156,24 110 ددتعاط ع1 212115121 ه0. ظانصع 12,3 21626: ىذلا هبانكأ ف

 ةيليعامسالا ىلع هيف ُُ ع1. 0. 28. 8ءءاععتر 8ءكانقعع جانت (ءوءطتعالاع ةععإت م[ عطق

 112 غعان لعاتح 151ج 1 6.

 2) 1ءاط ؟ءا5د5ذ ملعطغر هط ءازصع 7ه> فثطات 3غ 6. 1ططقسص 21-8115615 (55. 354/965)

 ءموقطسغع 5ءطتلا ةطمارقلا ىف (3[هاعغفطدم 1١ 471,6) ذط 016دع ظعتطع ععطقاأ.

 3) 511041 26]2115 17911268686-21 4) 1ع 1ةاددص 111 226 ةكطصقتل 6

 5( ةطمارقلا بهاذم' ق. 1طد ظدعدطمر 211121 (60. 15210) 11 222 2141615 2115 2

 عرب 1ءامغئعب 1عئ1 ع 01عدعو 8اعطع5و نص طقط عنا: ةيرهدلا كا 5

 ةيونتلاو ةفسالفلاو . 6) 77ع1. 5انطاعت, 1هط. 534. 11 192,17: 06 530]ر 6

 00002220116: ص ةتاغمغ طعاأ ةطاتاسد]ج ةذاصر, ةخصص21ع5 عل. ]اتزت22011 11, 1, 447 :

 111:1 60:7 202262 5 ةينطابلا ارارصا ك6 17ع1. 7ءااعانعو طع 8ععاععات 1.ه. ور "ةعصمط

 1 (0عدأغع22110-ثطةم1 11 7.
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 هةةعاط1 1 ءاطعم طقس لطمطاتص ع لعن ا[ عوعاعست ع لمععط 1غ للعم نطقا1 عد

 طق1]ل1ععملعم كان1]غد2ع, ءاضع 8ءجاعاطات 74 جاتك ]625 117عاناع عدو

 2821علالقمأ ذم عع 117ءأوع هن, دلك طقاأع 622311 لعم 5051 هءنمعو

 11015622111 222 1120 كدت جان5 0ع 5ءطقتأع 0ع5و 8ةلعالةصإأ عع

 هءاقمأغ 1). طايح 1عط]غ جطغإ 01عودعز“ 2ةكداتك 12 0عم> 0عد> 10ه

 1122621 ع5 ل1: ه4ل2 هأ- 2577 جانعتلان0ع 11عععجملعم» 1" عدغ 2)

 111101 ه5 156 21ع5طغ 0231312 جاك 21ء11عاصم, 0355 512 ه5 0436طع1 مآ

 ءامعم» 0ع عدطا ءعاعطعم طاضقعااتاطع جات غانا 1251, 01 (11 73

 1"جل1غ 1ع! ءاعطغ متغ نصه ءان2011ءطعع مطواعطغ 9”)) آد لكعم 1'عدعغ

 0ع5 11آ]3 كععوعطصتا1 عععا6 ن2 لكن عاط 4مطودءاطقعاطعات 17عام اطعم

 1[1عاعمغ 0ع دأ20 4). آ0دكانات 5مل عطغ تانعأت عت 0ع 71152112133 617-

 طقصع 12 129 ءدعا1 ءاعغ ععلعطم عدت آ1/ ءاوع ن2 عما ط1 ععاع7 0ع 0121312

 0ع5و 2ةقواتكر 5011م جانع١1 طعد050عمن5 :01ع طاطا ةعان كر 0355 00عط

 طعأ ©22311 5و0 تعا 8طتمات عطلععأأا 170221152 65عأغ26 1650ع2 12155,

 0لهق5د هع اس اططتدغهماطل11] 5عا1ط5و6 035 7 ءءاقل 0155 01عدع 5ءاتقللا تان

 0ع دعادع5د 7 همءوقم ععتد يدقطصخغ طقافنعر 7عاص عل 50 1عأ1 12 1 عا

 كدعاات11 ؟عوؤ220ع2 1طهغ, 18714 ءات ع5 12 ]626121 3-135505]111 5

 عدم قغعغ ععوؤعطعات 5011. [0جكتم 156 حطعتت اصح الآن52 ل11 آععا2ع ما

 1" صفع 10 زهد مانع 2ءعلغ لعد 02م311 لتع هس نص اص ] هطعطت00ع5أ

 ه1 ط عزت ءهمدعاطت عدعارنع 5عاطتقأغ عد 83]عاا1 321 تهعاط 1701310 ع12 11110

 ل1غ هم ءاد ظادعأتدغ عنتع52ء20ع ثططقم ع1 عاععاأ ع5 1111562211113 2

 0عموعءاطعم صدتعطغ 1عاعاطغ جان ؟؟ءمطتتلا ع كعاكعوعات 5عا2. 10221 3115-

 وعرغ 0223113 - ستع سلع عاعتعط دءالعم عملعم ح وعلمع آ[آه210-

 21ءلعمطعتغ سحتغ هلاعم دعامع» 170ه:عقص ععاتت : كهتتتم 1ع ]2 ةانعأط

 1ظدلع ل1321 10 طععض عد, كعا 7ع111عط ةا15ععمأات 20 عمت تان 12112 ال

 د 1طز 2-3هعدان5د طعاععممع. 1 مللنءاط طقغ زد 622311 ه5 5ءاطتت ءنعع»

 نتاعاطغ دعامعم 201عممتلاع هتك ءادع ءنوغ 0دعاح 83لعئ11ة21 2111ج عط12عط4ع

 طقغلصا1ءادعطع ارعاطعغع ععاععأ نم ع اعمم26ع 502216 702 015عاد

 17 هععقم عع اعدت 12 طعام عطغا 1 ءطعصت 112526 جططققتعأع

 الاد لدطتعطات 20عزتغ هع لعصح (نطقلت عد ال115غهجطلت هلع انك

 1) راتسالا كنهو رارسالا فشك بانك نم طبنتسملا] ىريظتمللا باك قال د
 هجو ىلا ريشي ام [ةينطابلا نم ضفإوزلا فانصا ىلع درلا ىف بطلا ىلا ىضاقلا فيلات
 هيف ةحلصملا ., 5مددعاع 11نععمصز ء طمغ معتسع قس عءاعددس]ءعأأغ هنتك لل مدع 5غءالع ععاعمأءأ»

 2) 107354 5502-21غ هلحص ن(غدلعتص (ع4. اكهتعم) 11 122,105 لتع زن 7011 ععان ةسصت1»

 ايم ع زد 2ةيئعداط وع ععوعاجاعح 117 هدتاع ؟ءادل عضم

 3) ا7عآ1. 21116, 227111 62.

 4) ا7عا1. 11. ظدنعتر 116 1آ2هعدصدأتاع قلل-61223175 (118116 1912) 6.



 11 انا1 1 ل11 17

 ءامعم دءامعم 17 هدعقصععت, لعد (نطملتاعم داهم 1) لعع الطن دمتلتا
 ]7 6. يوكو ه1-1وع1مع]رت7 ءامع 51 ءاادءاطتتلا ععوعم للع عطل
 ع1 هموغ 2, ؟ان ل1خع عم كسمعاط ةءاصعم ههه ععم 1ع طعاهممأع
 طماع 3) لعمم طعغع2ملهمدععم 1[ طعم1هععم داعط 1س 1257 ةطصأ1 1 ءطعت
 117ءزوم نىلععممأ ل1 عاط 2ءاعنع: هع طعسألات جنع ةطصح ءامع ععاعطلتعطع

 ز ةطغعدلهغدغمم, كلغ ع تس 1"هعصح ءاسعت 02 عم20عم هاا

 هعامعم آد عطاعم محم عا 2انك1ءاعتأاع 2). 50 1111!عهدج2 ع1 22115566 2
 ط2 خله0عم ناطقا[ عم ءامعر عمص ةانعأط 0ع 1[ععغمعمادءطعم 1 علعت
 ءمغدأ وس ب عم0لع 1[1غعموتدعطع 1هغ دعام, لان عا لتع لهم ععاان ءاطغعأع

 1" جنس لعمخالا2  هعاط0م1عت 1ءطلعص 50116غع. ظد دموع ]2 0عة5ءاطع

 طهلتأ ع, عع لتع دمععدعط عمد عم ؟يتلال1 عم 2م 224020 جانت كتتق-

 عما عممع ءامعد 1ام11ءاعت عج 2:هغعوؤع5د ععوعم لنع ظعءطغطعتا 5

 <11015ءطعص تسفمءانعطعد عع 1 ةعسا عم 17ءتتمصأ 255غ 7.

 الد 01عوعلطع /عءعاغ 171125556 ءاط 3101 ع1 الآن 22111, 17

 86. كرم ه8-1:ئ27, 0ع ةاعط جان عطخ 2ع] 0165ءاطعال 21ج 0ع

 ذر طعاعوممأ عر, مع 5ء1ئءاطمتلا ععوععم لتع 82ةصننُر هم ا كا

 ةينطابلا)و بمن عع ءأامع ةاتك 51010212 ط1 عد ه5ؤ32011:620ع ططوط ل5 عءطخأأا

 آصح 8ءوزغ7ع 22. 0677/25 1ص ![هتادطل, عع لل1ع تعاد عال7 01561

 5 كلي( 206252 ك2606ءاع طفش 2), 70112120162

 ماد 17هءوقص ععع لعد 622317 اععصص هاتعا همعءا لعع 01ه 012111

 12924 6. كدا ءةةططغ 771570 عا, ءاط ةركغ عع دع 1101ع هد

 ماعممم 7) حداد ظاطا1ه:طعاعوتم ها 1ععع. 8 7ءمادمدأع طخ 1ع

 1) ثحسعاط دءصعص لدصعم قعغ عم 111 صعد ةطصع 5عم10:ص عام ]7 ناععك (هلح

 1520111) اخطعان 12120 عاتأ1 5 عواعاتطكأر 810ءاععاسصقتت 1 4

 2) قةطسلسمط هدام 11, 2 ه0. 20ممءنات 99 ةلكاسلا ع ٌدرلا رداقلل ع
 3) ع1. ةكتط. 5016ج 11 65. د ؟تادددأع هتنعاط صعد 00عصت 2 5ءاطعط 1121424

 (لوصالا ق), قعد دممس زءلعم 1ءلغدع ؟هدن لعع 17 ءيكدستسااتسع عج 12016 0معع عا عاطت عد

 ؟هدعامانع. مى]- 1301: يقلمعغ 016غ 117. غةطولعد عم 5305 65ءطعص 1طعم1هععد ع1 5انطلخت

 1ةهط. 53.

 4) هينب ىلع كعب نم اهبيح )5  221553525 «0. ظانصم 16. 26) 222106, 1.511
 7) ]ءعلمعاط !ععاصعد15]12 ةانتت 2ءعلغ 0ع5 5ءْر 0212-221, عج 51155 - دمهعط]ة 55154 311

 دو ه[ؤغ - 215 لعدم :ءونعهعملعم 8اةموأعد همعطصغز 016عدع ةغهتتط 356 0. 8. 2150 ططعطت

 215 ءزص لدطعطسس 0عمغ ؟هدنن لع طتعتت طعتعءعطغءاعط 8ءوعاطعمط عت. آس انطتتوعد ةننع عا

 11014 لعدم متع ]عدمه عد 120 175 سص1 عم كررصص مدنا ءضعصسلعص آد لسن 0عطص اص م!لعمزو

 (0ع 6هءزعر 1[8ةصمأتتع دادتت 1ع5و 0دحمهأطع5و 181. 183: عا. 880:01 ةص آءن اكلم 11

 4هوأزك., 5هطءدطعتس 110. 11 951. هسا ذعغ منءطغوعع 5غءالعر ]3136 ع0. 121جم

 571 30ه, معصتن1.) نع 3ع ةطدددنسع ءاسع» 5ءاطتتلا 16غ 016غ 065 1ةطلغ كس "65
 عععائوم عاعتت 80هلعط ععرب عوعد. ةطعتت هان زعمعات 2علغ ه1 تع 1[ عتود ءطقلا 01 عدعتت [0زطقكألع

 طعدتعتا5 ء105ءط عطب
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 الطمع للع خصاقمعع لع زاذمم311115ءطعال 20م2؟202 1120 1ع طة5عه

 2اتذأ3020ع زم 1 مدع 5عاعع. ]دحلان ءنعئاغع زطص 210 كذع اه عاطع 01ع5عتت

 آرعامنغعر هزم ةءطلاعمماأعم ةطص دهعاأ عمت 13غ1201015ءطعت 4 ععإو7 معلب

 نم عد 1101 460 225 1ك2ءان2 ععوءا] 2 ععد 17150 ). |

 7١هج 016دعم 8523115-701ءاطعم 5 ء1أدءاطأ لع 15غ, 116 عد دعطعألاو

 1112 ثل15221121© 0ع ع5 ظات5وأغ], انطع» 01ع 51 ؟هطآ 20326 7ع

 اكان20ع هز ككططأ جان ع5: عع 2 طعم ا[ععادع عيطق] عد ؟عط11عط

 51غ ععاق»ء عم 0ع 2ءعاغ 70 8ومدص 5. 535631 ه2. 1035 ا101غعأ1و 5

 22311 انطعع دءلصع ؟؟هءعقمععع 1ةلل6ئ ؟انطعغ جانت 1*ه]عءماتصعب

 اطمح جاتعاط هدعط . لع 1[ عامرنمب 0ع 8ةعامتز]3 ةه456320ع2ع م01ع-

 مم15ءالع دعاطع( عم 701ععاعوععم طقط عم. ب 15غ ]علمعط ملغ عم ثكتأ

 0ع 8عطخصل1ن25ع عد طقغام 1 ا5ءطعصس 220ط1عمد5 كمت عط 5عامع ا/ هز

 هعقمععت» ماعاطغ جام 1 علعم. 1ص ءاسعمب لع ءادل عانعد عم ثكطودعءعطصتغاع 5

 1105 غهمطتتت, 15 كعمح عدن انطعتت ل1ع هدد اطصت 5عاطوغ طءع1م1عغع 11عغ00ع

 ءامع انطعدتد 11:00: عاعاطع (021عمخا ءاتانطع ط1عغعأر 20عا1أغ عانت 212 2

 17 هرنعقم ععاتا طءعدمد0عرو ج5عز الط هدح عدغع. 5غدخنغ ءاصعات 1ض5 ءا22عاطع

 ءامععاط ءملعم, دتتك 8ع1عادع تعوراتنات 0عغع> 11710ءمء1 ععنمع 0ع [5-

 1ءارخعم عع ىععمع» دعالللععص 51غ جانت عاوأ 01ع 6 0دء/2 ع7 عا

 دعاعنع دعزغ لعمح ظععتسس زطتقعد ةسكأدت1ن ءطعت5 21غ لل ع1 عمت

 ادم ع 1طتعات ظصم1ودةنع 11 لعموم ؟7عنوعاطا علعم عت 212017122عض2 111م

 17 يطتغعتغت2 عر 120 طعماعطغعم انطعم ةطقغع طاكقصم م1ع 12 ع2 77عا-

 ه22ععمع» ءاغع7. ]101ع5و ععاق2ع - محمعاأضأ 6223113 - ذه © ع-

 ةعاتعطغدلهن5غءالس صععمز 1 طعم1هععد طقطعا> دات 016ه

 1م عم عودعرج ءاممان ععطعا 120 منع لنع اك؟دطعغطعت كذع هزع 7ع2غعاح

 ل1ئعم, 8ع عادم 01 ان 12 ععصر, 21ءطغ طع ط105 (عوعط1عاط ع2 جان

 ءمجةطاعم. 1آ01عوعر 1؟7هدماتات1 5011 دمط1 آ0ح15غءاانصععد ددعط ثتأ

 لعو 83م1 عم]عءدرمأ[عإ5 152 1135 دحاح[د1آع ع5 82250203 ع8 عصب

 لد5 6دعدلا] هوم متعاطغ هاك عمأ, لهم ةطمح زعلمعا هتعطغ نمط ءاعقضشأ

 ععززتعدعر دعاد 17110. ثطات ال1طدصواتع 5280301-21 111غ 5دءادع م01ع-

 ادعم ]دج 5غءالنمع 0ع 83غ1م16ع5-2ءاعاع (5. هطعد 5. 13) اذ ع7

 1هغ ممتع ءامعت ءاأغال قد ععا ن2 ةططلتصع 702 8عععطعم1ع16ع12 3115,

 لذع 622311 !خ[عاطعع لسسععاط مع لمعصقغدعطع 8عءاطقمسللنمع ءموعغمعم

.11161 

 ]ردم 20غ ءزن“ عد نطعزن5ذأذ ع, ههعا ةعأ دعادعات 17 01ج3138 7

 1) 541 ظانزدأ هللا 5غ 209 نصغعصد (ممعات 1آ2ةطقطاب 555 اعاد همتعالا ع02011ةعط

 امصص) : ءادتبأو مثراوع 031-20 ىف ادانك كلُ هن ال ةوعدلا دسم اةاهف ةيلعامسالا لاقف

 22٠١ دودح قف 'تلصفا رظَم ل ليخت موعد
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 تهلك 012 ل عدعرلا 220كءطعلل , 102 0عزرعرل 012 1 7ءقضق ع

 21111155 12 22151 ءل5أقةط2011ءطع 1/7 ءادعر ل1ع 117 ءعع لع آل112115غعص

 120 طاطت1هدوهمالع» طعوءطتعا عد, لعمعم طعابتتعم» دزع 1ععااتعاط 17د

 لععءطعم 120 1ةلدءطعم. طل 7ع20لع 12 دعامعا 51 ءاطدعطتللع ةاعط

 مات ن0 ل1ع لعد 8دغلمتغعم ءاععمخاتس 1 1ءطغعضصر 51ع 1223 2

 ءاد1 هع عماد1 عم عم لع 1111عطتتعال اكان 2010 عا112 11110 135 51م 221 0

 ععرتمعامكدت> طقطعم, طعأ 5ءاغع [دمدعس !).

 11 اللد 21210 1عوعغ ع هممعاأج جدتك 220عمنع 12 دعامع“ 801عدجتاع طع-

 3غ1عأغع 22عأ0015]6ءادع 1ععمخاتسم]11ءط]عع]1 ع2 9512055ع5و ع771ءاطغبم 5

 ان طويدعءعطعم لعمدعا طعس لممعط دعلمع 17هموقمععت, لعععم 17 مغ عتلتع

 كات2ع ع5 هغطهلهدععد 5250 ما121عغ5 عال 1عوععاج 1طتنعات ان 1211131:-

 !1كطل عز 215 1ع 111116 ضعف 0112022 15220204657 122 ء1ءلطقءأز

 طقطع م1عامت عطتت جانا 5غةهلعا12ع عانت 20516105 عا عوج عت 6طع1جع-

 د عع 2). ططوأل1ت عاطل عادم عن ماعطل 17714 ع5 5عا12© 17015315 عات 3

 0ه5 طءمعأم كعع لكسسععط ءاصع نمكعطلطدتع (صفتواتتن) كنغم1134

 يعءللغئ عم ظعاعطعتصع (غدكاتسم) د15 عم هاعاطع17ةؤغءد (نع]ا]1ع عمت ال

 ]ععم صعغ215 ه4 7127122726 جاتا انعاع. طا جعواعطع ؟71عاطم عاق 2112 272122 01

 آاك1ءطخغا عاععز6 ل1عدعر كصقعطقتت 111 211: طءعجاعطع 5زع ]علمعأال هتك كلع

 لن عاطل 2جا11ء21 3551م طعجعدعأع 1120110521019« (621ة111) 060 ]عاتح

 دمع ل عتغع 8عءاعاطمصتمع لمععاط لعد ءمماطعغعم ”), 12 17 ءةناطأت ل12

 221 لعدم 01212111 ؟ع11ءطغعأاعم 2!1عطت7عاذر 0355 عت 1هحدطت عا

 ءوجعع ج]11 مع 8علتصسعم صععر 0ع“ نملعاطلطة1عا طعطتوا101136 عال»

 1022عع]ع. 1"ءععمعمع اعةمصع هدعاطو6 كذع 8عاعطعت 2ع ع5 2:0هما عع

 ماعطغ دا1ع 1ص اندتت1ع عن 7/عأأ 1121111202 11217011162

 13116 ع5 ععوعغئا1[ ءطعم طعطعمد ءاممءطل1 عودعدر طعأ ةهاعطعات 1225عر

1 16256 212 

 2) 3ههلعن4 16,4 اهفعخ عم ةعدبلا كلت تينا امل لهاجما قيدصلا ةرصن هوس الولو

 ةجردلا هذه ىلا ع1. 1هطقفقتك 2135112-21 (1كهنتنو 1303) 4ر7 35. ان. 0 عرشلا ررخضو

 لهاج قيدص نم ريخ لقاع ودع ل 0 هقي رطب هيف نعطي 0 هقيرطب ال هردني

 ]نعوم 5غعا]1ع 156 ذص طعطةةتدءطع تاطعمدءامانسع نعنع طعأذ 15د1ع "فعلم وول 5

 مززالا (صععددطسو جةجبوزر ظنمسا]كطتسو 1 69: مو )ا”الان دو تطل 3 710

 مردر مدددد مدكرت مدكرعاا ريماس محد دممرح مرموم دج مس مدددد ما
 ط١مدد دماج دارم مات 50دطت (1 0 كدا كوتا 255 1

 3( 0 طعغمدأا ءا هتتعا آصح 151585 5: 0 نحل ملعتلاب هفرعأ اذ كلذ

 عمسا نا ا ا لا
 ميلعتلاب اضيا 0 7 هيف ااكلخا ذل ارتاوت ىلإ راااعت ىذلا هبيلعت ع1. 110. 99 ن1.
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 مدعاط لعم 1رعطعع لعد طءمماط عععم دءاطوأر لدك ةقئنزر## لعت طعاد جن عم

 محدن م11 ةغعا عا ا15عغ2 عال, 1:00 11:عآط 1: عال1 عا 21ءطا 527م7 5010 1

 لان /ورضماط] عنة كءزبع اا ععمصخغمت5 (عدطم) ءلمعاعطع 1710. 51 عطعتع 8ع

 1اعطتصضتمع ممات55دع انط21ععصدك هاعطغ دءال ععاطغعنلا صعد 702 ء12عطت ىاآل-

 [ءاباطونععم“' جتيدوععطعم. 8عادمأز ء]ا51:عادع مععلعم طتعلاتع همععلتاتأ

 01ع ددتأ ا عىمان 01 5ءال] ندد عد طغعضتاط عدلعم 1" ءوندؤءال نصعع» 00عم لأع

 112غ ع1 2 1 5عطعت آ11/ةطتط عانعم, 1ع 213 عوم15ذ5عاقر 016 جات 1223261161113-

 (5ءطعم» 1 ه1]ععمب عع 1انطقعم 1120 220ع7ع جدتك 0عد> 171/ ءععع عا

 5معاعان12غ1052 جان ءنضعمءاتط لعملع 17 عمبم 1 (غعغدغددعطعمو 1نغ 016غ للع

 ظعاعاطدع 12ع121ةمدأل1 عطل اذ, 01غ ]علمعط هاعطغ ءطغعا2 70123 2731

 ,ان مت عءاطا] طوععم:* هيعللغ تعمل. ؟71ءاسصعطع اعقمصع ام للءعدعم 1ةلاعم

 0ع 1ا[عمدم معغعم تع انعطتقعت 12 211م2 320ع2ع2 8عجاعاطات27 ع2 ع

 دان12012316غعدؤع 120 7ء210ععممغع ل[عممعاط هعاص'' !). 102 هتعطغ دللع

 3[عمفءطعمس ذم عاعتعطعمب 812هم5دع طعققطتعغ ذم, لتع 2ءدعمتددعم ذه

 ءامعزت آلآ/ عادوع جاد 01702ع17, 0355 516 جات 51ء12ع7عم 5عءا]ات55ءا2 1111612

 دعزإ لدعم 016 ارعاغؤا128ع ءا12ع5 ]ارعاتت ماتو 21010111 مطر عا م5

 01عدع اكاد صصأ 11ع0عع كه عط 8عاعطمت 2ع داع 32ععع1عمعأ طقهأأع. 702

 لعرم 80ه عم0ل1علععأ ءاصع5د نماعط]طدععم طعطغعت5 اعةدضع 035عأ

 ملعاغ لذع اعلم دعتد. ؟؟1عاسصعطتت طقتتنع همعا ه21012عغع2 8عاءطقات

 0ع 17 هدام ع5 ا]عطقعت5 701+ لعصص 5عءطتتا عزت 12 طعجاتع 2115 ع

 ءوعممغدط ل ع5 اآل24ع111ءطغع5 ةلتأ

 ط5 لعومت7ت 21عل 01م 1ك121015ءعأ 21عطغ ا1طءنوءطعص 17ع20عضب 1ع

 622311 لنءودءأ مسدعأ2220ع25ءغجان27 ع طاقصخات(انعغ: ,]آ0355ءاطأم عألغ

 هز طعاط7نع 0ع5 ط]عطقع15 طل15 0355 1711 2215 622 [ل15 مانع 5

 مه ا عمت 215ءاطع» 1/15[1دعمد طغعأ ءاصعتت (12 دعامع“ مع ]1ععمطات29)

 ل ن1: عا [سكمأجغام 1110 الآل ن0 زلاتان تعال 11615 1126ع2 1210م1 62

 ةهصادمععم 2. ]ءعلمعال همعطلعمج 0غ لذع 117155وءممءعاطقكتغ 5

 1[ ععطصعم5 ا12عم1ل 0عص 1[عممعطعا> ؟7عزمط71ع1ؤمع6 طقاأأع, 156 1 1طقنع

 مص عاعما1 2ع ءا 1121ءاط] طوعا“ ا]رعطتعات 122615 هع77010عض. 10355عاطع

 عل هطصع آانمغعءعموءابتعل هد حجااعم» ةصلعضعو لكن 1عأ 17 ةعصاتملأ»

 هرمعرمهغا هر جان ءممعاعطعم لعدم 1ءاعءعمص عملت ةذعص)' 3)

 ازد 220عت عم 7مجعغط0هل15ءادعم 1*عءطاعع, كعم عرع دعتلمعم ١7 عقل عا

 11 عمم جمعا -طقغأ 01 15ءاطعس 1201عمجأاع جانت 70113111: 222112 11110 عانت

  1]. 12٠ة[نداماأسا] 101. 412< 11. (1'عداع )1

 : 1م ةكسصلعل 27,6 ]1ةكدوغ نع دنع لثع ىدفعص ةعماع لسعات 2ءممطعغعد طعاعطت عت )2

 ىلع .ةوبنلا ةيصاخي لوعلطا نيذلا .ءايبنالا نم اهوذخا نيذلا ءاّبطألا ديلقتت ايف بي
 ءايشالا صاوخ 3) 16:6 22. 7
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 016 11101عاهوزوعاعءعت6 0عو غطعم]هعادءطعم اك222م1ع5 ععوعم 51غ ممتخ
 7ءموعءالت1] لعغ طقطعر 155 01عوع7. 51غ طعوعطتةم]ععم دزعاط 031211, لعد

 كام 11111 0ع  عوعمعم 177ءاادعطتت ءالعع طكطخا7 0111  ءه2أ556و عال

 2ا15ءاجعم, 1ع لعدم د11ععممعإا عر 7 ءموةصلصت5 هتعطغ دءطصعاا جاتح

 عقصعأا 1 ءاط 5120 120 جانصت ال1120 م12 عاطع2 0ع 6ءعضعتت جاتعط 0اعطخ

 جدا151عاعطعم. الط مماتك5دعو 51م 1771ءا مم عاطقع 20 070172-2851/7 1انط1 عاتب 11-

 لعدم ممم 1ع 1 طعدع, 1ع 51غ طعدؤنعانعم, ععوعس 51غ اععطتخغ (اعهلط) !)

 1210 1طصعم 23عءطخ#7ءاذأر 0355 دزع هطصغع 01عوعاطع اطتغع ءاععمع ارعطتتع

 ماعطغ جت[ ععاطغعءطمل ععص 1اعةمصعس 2. املطدص طاتقدعو 1ططعات 031311

 0355 51غ طعأ لعموم 8ءعجعاو 1طغعع لنعطغعم انطعع 1ع 7 هعداتعع طلعو

 121222 هطق0ع 5معاعان12غ1ع (ءوداءطغد مان 01عغع (23221), 0ءنعم» ثكصع

 17ءملطدعاععأأ جانت طعصعءاتم لن2ع 0ع 1/دهطعطعتغ هزغ م11221م1عا1 عد

 هن عانعم, داعطغ 60م2 عع 5غعا1ع عمد معضد. آل1ع مصحات ع2 ل112 01عدعات

 مم1عمم 15ءطعم ال1عغاملع 77101 اصح ال1211 22 ع «1120غ5ع5ع عمت 83-

 ةمتغعم جاتك ان طعاتعاط دانكعءمعاعك زم ءاسعم آ1[' ءامعب لدهد ه3عط 5

 2ءانات ءل51ءطغ 1ع تعط 1ط1ع ءىوؤ ع2 120 1ةهغجغعص داع 21153102-

 11:23 ع2 11112 ءا26© 41214501 0313111 211571101ع1]2عع2, 1222 5

 نم ةعانعأاط 132ع'* ؟). ثانعأط 2115 111215112 1 عىغ66112ععه2 (ط ه0 5

 كل. 12) اعةمضعا2ل 171+ 51غ طعا1 ]علعمد -.معععطءأ2ع2 1311 315 5

 عم دعطص علت عدؤعم 1دصم عورتا غعأ 622311:5 اععمصعم 1ععصعل. 5

 هععطقأغعم ا[ م1 غعإل ع5 ةطددأهجطل]11 156 5معجاعلا 1طن كعمل صح عا. كسعط

 12 ع هطغعم جاتك لعدم 111312 هصععلنطخععم 5غءالع طقغ عن 1ع 8341-

 م16غمم 7عوععم 01عوع5د لمع عاط اطغ 5زدغ عمم 21عط عمل عج 111075 مملن 5

 ج15 1ع عموبعع01 ءطعأغع < نصمغع» دلل عج 1اععادءعمادءطع» 5ءاعنعت عع

 ]ععمم ة ءاعط 0 عأ. ىانا1 520عدغ اععاصع 2320عءمعر 0عمنعس طرعطغعم كا 11عط

 هزم 5عاطوأ جععموؤقةرأغ عنلعم. [طقع 2ههععءاا عطقع 1ذؤ لأع قطا ءطضات1

 ع5 22321 120 1ع 117ءعلعن أبدع عد آلا هى2غواد5ع5 (0عم طعأا1 ععص

 1 يغع) ممتغ لعدح ثكمفمذءان عا دانك 4ل116ع011عم2, 131120 هع 311ة5ر

 177012111 51ه 121 1هع2ع5و (1©2ع0ع دوغ ععاعأر ءطغكاا لعتت جتك 5ءع]1ط-

 هأقملنعع 1 ىماتس لمع (م2ج22) 0ع جدتك (ممولغتع) آن ط عمان ءاعمتصع

 (مهلعأ) ة) طاصحتت5ععطخغ. ]ا)26ع1 ءةلاعا3نعم 516 ]عع عانت 11221153201 ر

 ل1عوع جءعموؤةدعم دزع 0201عطر, 0355 51غ طن هك (انطعج11عاعطأع)

 ال1/هغ6غ ادع 220عم2ع د15 01غ دعاطعمم 51226 ء215م1عءطع20ع 1[ ع

 1) ج1. اكدموسا»1 هل. 115غ ءد1ع11 15

 2) 11غ 8هدتصعأا 15: ايظع ابالقنا ميل لسن دق لاوسلا اذه ؟ع1. 1عءغع 5. 17و 29

 3) الكان114 7. 4) ع1. 3]19 11 29175

 ور ءمعتسا 15غ تع طاتنصللتسعد ةصععم مدمس عدع 8ءاعاتضتسع 0ع5 121ءاطلادتع عت 2
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 2ا1135دعءر2ل. 50 طجطعص 5زغع 0عصقت 21ءطغ5ر 170122 516 داعط طقآاغعم

 ]عقةمصغعم”' 1.

5 

 ]دزع ؟17ءمدص] ددداتصع, لعدم 022311 لنزع 8قطمدددع لعع ةصك طق

 م11 5ءاطعد كعاطتلأا 2111211134 عءضم, ء1عدط داع د15 0ع 56غع1عع2م0عص

 ظعودمجعصتخ, 1ع كم1عاط 1ع 7 ءعطءءاغاتمع 0ع ط3غ40115ءطعت 8ع-

 عون ع 121 آ/ه]11عع ءىي2عوعغ ؟م150ع, 1ص عمج 1ع ظصماووةنع لاء

 ]1561 عع كانعععوأ1م2 112 لض11ع1- ءاطع 50ط]جا15ععاعاان ععاع كصع

 1هءاعبصعدمدمعغطملع اآممصتعتت ممعاطغ ثمطقص عع نع لع ثمعواعءعصع

 م1125 ع5 12 مث عوعو ماعم اطقم ع20لعص 13غ1221015ءاطعت 1223213 - ن2

 01عوع كثعاأ 121 هد ه1-ل1ةلى1هبني2 ح مةتاطعم. طلاع 8:1101جع 111عتع

 220024202 اعمهد24ع1 ؟ء1320ع 121 1ع 01ع 1 ععاعإا2116]1295 5

 ال1156 ج11 121ععءاطع720ع /عاغ هاعاطغ طع1م5ءادعم 1ع عصض. اا هعأل

 016 8-83535111 9 ءعاتاتع , 2115 0ع 035 "هطط351015ءطغع (نط1110]2غ طاقات

 لن عاط كمه طغعا أ عملع طاد عن ءالعب 0ع 5ءالدءطتت عع اعمممر» ء11عاغعأ

 ىىعملعم اعممصغع, ه1عاطغ 7ء2ععدووعم. ان50 همعاط 0دعا1 عم 1!1ع0عم-

 ىعملان 2ع 0عموعاطعص 102 123لع, اعمدمصغع لذغ 2:0م3ع2202 221 11-

 101ج هعاطوأ اص لع طعئان عم 530غع ا1عءاعاعم ن2 11علن53 1

 ن0 طتك مهعاط 1 ءدمعم»عءوصت عم طع [17انط1هعط عءتغ طعم عاطعم ب ماتت كام عط

 اء1نعع آار15ذ6 ععادمع هد لعدد 1ان15ؤغمد 8هعطقد (نطقص عم 21101

 0لعم ثعطعأ6 1ع 01غ ثمسعرءاءعمصات 2ع ع5 13غ1221015ءطعس نطق عد

 هان ؟ءعمعءعاغعام 2). ةكسعا 12 5ي:1عم اعمدصأغع 20ءط2 4960 عم 7 ءمدمعاط

 ععمتهعادغ 8 عاتل عمر, كلغ تمص عزا عع 2ع 17012 11115325115 ل 21101 عار

 1-21 ندغد11 كا ءاعا1 5ك عادعس ؟), 1ص عاعم1كدع, 1ع جانت 2عنغ 6ع 1 تعوم

 طعوؤءائعنمع ال[ن5غدمطتتت5 11ع 5ءاطقأأعال 17013115131112. ]03211 2

 رهعاج لع 1: عضم كمحاتك, لعدم 1ع 8ةعغصا عد معا 11عام ع 122010

 1) 1115ةهقطتتآ] 101. 26 : ةقرفلا هذه هس نإ تاس كل فرعي نأ ىغبني اذه دنعو

 بهذملا نيني ؛ايبستم ضقم  ةدقرخ دال ذإ ,لالضلا قرف: نم قدرت لك ةشر وحال

 لكو ةازومرلا ىوعدب ©)اهتاءوضوم نع ظافلالا رييغتو رظنلا لاطبا اهبهذم ذا هذه ىوس
 © ظفللا اًمإو هولطب | لقف رظنلا اما لقن وا رظن امإ ©) معاسل هب ©) قلطني نأ روصتي ام

 با ىو 5 34 3 8 مهلا 3275

 ؟صيسف مل ىقبي »لف ةعوذوم ربك ظفللاب داري نا اوزوج دعف

 2) 1طم هادخغ, ا[كقصتا 30 هسصص. 436 ه0. 811ةلع 122 5.

 3) 1104. 204 هصصم. 4960 0. 183013]: 252 200.

 آم 12تىعردأ لعد ةديتطت (5. همتعم) دذص0ل ؟هلوعملع ؟7هعمصأعم :

 47 ابعوضوم 1 زمرلا 6 قطنت 0( مهتنسلا 6 لفنلا
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 دع لعموم ةطصعص نهطعوتن عع 1322 , 3111261 5142 5

 اك عاءطقر, ةمعءاتط عم. ىلا 0ع“ مما1115ءطع2 8عقص عد عان0ع ؟ءوعالغع

 هزعاط 5ءاطوؤزن عمد ةص ل11ءط ةددعط 12 طعط70112ععطص عم 117 ءادع 01ع ءاتح

 ع1قوء 8ع5دم1عمتن. 1ع آ[عمد1عدو100ع]11ع 8ل1ط111522115, عمن 16 (1110-

 ]د ععم ع5 1512225 2ء175ء[2ع506 2لآ1ععم 15215, ع2 1ع ظطلأدوةنتع

 لعدد ا/ه]11آعع ءطعممو 1ع لعد (عطأ10عءغع2 5116212156 12525 عاتب

 ل1155 ع عر آ7 عي عغععوم 0ع 15[دصل1 ةءطعت 1211 عقفأ12ءانع 215 016

 ععاقط1 ]1 ءطقغع 8علعمطتمع لع اععانع1نمد ءيودعطعتمع2. طك1عوع 8ع-

 5ه1عمتمد طقغ ههعاط 1ط20ع2ط 035 ثحسسأ اعءمدم1 ع2 ءع12ع1 ثمعأ 1834121ع2-

 1[1ععاطعتعأ جاك 101جم. آع2 2328ءعوءطع2تع 1آ1]10052231عع2 1113-21 دلع

 18د 351, ]عطغع» هد 0ع 18ل12ةصماز]2 12 8350420 11 ؟ع220ع ن2

 لنع 7ءلغ ذم عم تع نصك دمتأ عع 5ءطقتقع 223175 طعقس عصب

 211ع2ل1معد 1ص101عع ءاصعت» اعمر 1 ةعطعت ل2 22ع21ع11ععاطق]ان2ع !], ةتتك

 8ءاعاطا ع5 5ء1لودءطتت]عءعممات1 225 12غع1 0عم> ا/ ءهيلومعطغ ع5 8341-

 121522115 12 ععاعع عع: متت 01غ 124ع117عه24101 065 12 131116 15-

 هدعطعم 22212 ععطأءملعس (نطقا  [عم جاد اخلط ن5غدمطتت امد مغع دعاتع ضخم

 طقاتأت 2ع طع :[ععم 2). 117ءوعج 0عووءاطعو» 7 ءضلدهعطغع5د ![1ع5و عت

 5ع1لدعطب ا[عءعممنل غد ال1 ناجدمن 22عل 122 ]دطقع 500 711 20

 هعامع5د ءاوعمعم 21015غهدهغع5 طتصتاعطغعم ”). ]ل16 4قط1عملان2ع عا

 عءادطتغ طماتددغع ج15 ن5250 0112عع20ع ءيدعطعامعص, 215 ةاعط 1ع

 ظ1101عع 0ع طقغاسأ ا5ءاطعط 20م2 ط15 12 01 214011ع5ؤغعد

 ]1[ دمدعم 0ع 2ع ةالععمنب مع ءدغ1ن ععاععم. كسعا 01ع ءيداؤع ال ءيوانعطع

 لعر 834دصتْن] د, 16غ 220همدع2202 0ع لكدع مت ةععص, طق عات ]2 211311عال-

 يوغ ]مج دست عءم07011عع 11022 عإ1 ععاوم5أ. ظطعطقم 1هكاضالا عننع 516

 لذع هتتك ذطغ طعنه: ععوعمم ععدع 117 انط]دعطعتغ هاعاطغ كت ع2 عصح

 ][ععملعم 1عءاوعم, لعمعم 51غ 016 طعمة عغل5دعطع 8دق15 عءةاتعطب

 لهم ةطصعم 13د60عع 0 عدعأج- 020 15ةطءاعماع دطعاندءطتتغعام )و

 1) ةدتطاعكر 12. 535. 175
 2) 15د دلحخؤو» 5 120 ندعم, ةطاتاس ماج ةذاص 11 2 ه0. 202م26153 225,5:

 3) 1[طد دادش. 20 ةصق.م 500 ع4. 81131 2 5.

 4) اكذع هصحءنطتنالغ ع ثحدتكطعطاتسع 0ع 6عدعئ11 ءططععتغ اص لت عدعص 1ك: ءادعد ععاعطتلا

 171110عو 21ج 125 212 26ع5662 5 ةاكزلا ليوات ا ع5 هك ة[هطواتتت 21-] ةصقطت

 (1عزلعمعتت طدعءطتب مخ. 1971, ةستس طقم 248), 025 مدعطت 215 ءاصع 1

 0عو 22123غعءعوءاهع5د ذص 1كم 36511 5ءطعسص ةزصصع ءصاطقاغ (2. 8. 501. 35 تلاعومدتع لعتت

 طتستس ءازدطتخ 8[هطقتسس علو, 254 نع لع 1ه5ءعمةطاطسم عر 400 01غ 0ع 0125من

 ءاغ,). ]816 01ع5دع قل1ءعمدتعج ؟ ءعتو مكعمر ةعاعد عدت طتعطغ ال[هكاتتصسع : 101. 3 لها ن أ نابآف

 نطابلا نم ىّرعملا رهاظلا نالطب ىلع ليلد اذهن ليوانلا اودقنعي مل ام نيداسم ريغ رهاظلا
 ليزتدلاب كس نِم 0 ليواتلاب آلا ليزتتلا م الط نطابلاب لإ رهاظلا موقي ال ذا
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 همر لععم جانعأا كعمم ععممعاضع2 آ/هآلع, 035 5زغ ا1ص دعطلقتت ع ال7 ءاوع

 ان لعد مم 1ططعا ءاتوأ17عطغعت 120561112 211 كعكات ص 2ع 1120 كان عط

 هعاب ءعاعان ءاطع 110ع5و عملا ءاطخاتات ع 16521113163 6

 1م لع 5ءطقأأب لتع نصق طلع طعدعطقك عن 1هعغ 622313 5

 ة[ئعمم 6عءعوتعاطغ درنك لذع ه11عدءانسما ءطع ؟7ءعطء عاب مع لع 23من

 ظعاوم1عاورىمعادع ءصادعطتل101جعغ عي ءاسصحم]ل 1غ نع 01غ 1آ)ءم]اعع50عم

 اند ن1 عع آآ/ ءاندعطتت7 عال عاععأأ دعا2 عع 10215 عال ان ع ءاطعد ]عال 5غ 15

 لدصحتخ, 0355 016غ (021عصمخغا عمان 2ع 0ع5 كهمعط 01غ 5عاط]تعطع عت جعاأم

 ععمةدوزدءطعم ظقغاما عم 11ءععاعاغعغعج آ/ها1عع5و ءاةمع ءامععاطعا 0عانع

 ل ةراغعمءات2ع 215 2651م ءندءطعأ صعم2 1ةقدأ !). ال520 0165وع 111 ع1

 ءسدءعاطتعا 122 50 هعاقطت] 1 ءطع» دلك 1ع كمطقم عمم عع 5ءاعغع 5

 هد عاطعس, 1طتخخ 1جطقعو آ/17/ عدعمو طقعأط 3115562 طلقت 11عاط 277اح

 عن ععد ظعصعاطمم عا ج11 77170 ءعءاععج 120 ك1 ءط دعاطعأا 2 21ع [ل12غعا-

 ان عاععأأ لعدم د1 21 عدل عز 511: عاتغ جان عا ععط عاتب 1112 1121 [ل117 652

 11121 50 ]اعانط0 ع+ جان عاطع7» 506210 5زع اءعادع [ل:5دعءطع 2

 18عان 1111121122 211 عزان ءطغعام 2.

 لكلا نوفرحي هما رك ل ملع ريغب
 هنولذبي نيذلا لع هّثأ ايتاف لاقو هليوات نود هظفل مهتماقاب هعضاوم نع اثاوي ةنو ةدنع

 طغعاحتس ع 0ع: 6 عوءام]1: ءططعتغب 101. 4 : 0 ةفئكاص ىدجلا مئاقلا لاغما نما كتهذلا كل

 ل ةطالطا 0 هل عدلا 0 اهناو ةرخآلا كان 2 امد م 0 ءارحنا

 ليواتلا ىلع ربظمو هلل ليخلار ءافكلا حاط 3 53 عئارشلا لطْبَمو روهظلا:
 101 3 نتن عم 7 طعم عز ءاحص ءأ ه15 ىذلا ءازما باب د ةبوتلا باب ا

 ليزوي هنا لع الب ملع ٌرْوَد ك0 «ةروكش ةرارخإ' دج هنشثكيو هرتس دعب نطابلا ريظي

 تقلا, ءازعتو مام ىذلا ليوانلا روبظب هفيلكتو رماظلا طفّسيو عئارشلا لطْبيو لاعالا
 بهذلا صالخك اصلاخ اضحم املع نوكيف | هليعوز 61. 320: هع 2614 465 ةةهطقن لطبت
 2 ءءاشا ءادنبا لكل ناك ذا ليعلاو عئارشلا
 1) 3نقغ. 01.658 (ةءطلسوو لعد ؟هءطقغعص آكهصتغءاك): كرا وهو تاهشلا هذه لح اذهف

 ل اا ا اك اا“ عنيا للا رض كا

 ىلاعت هلإو حاضيالاو فشكلا اذه 068. يصاس) ىغاتني نامزلا اذه ىف سييلتلا روهظو
 ( هفطلو هب لغلاو لبعلل انتّقوي
 ام 12) 1م عع ءص] عاغعدص لعد 0 لعع ةءاطعألا عتطأ 07 0 0

 11: ع5 1١7 ءرءاط مآ (ءةنق : تدادهؤا| ارااوس 2 انالعإ هئيدن ف ارتعالل انتين 3 هللأ ركشنف

 ارارقإ ناسللاب نوربظب نيذلا ةلطانلا لالتق ٠ م أنلعجي 1 ارا و ارابطإ يكفل كول دايقن الل

 ىونت نيدلا ىف نونلعيو اراقوا بونذلا ند نوليجيو اراردإو ايدا# نانخلا ىف نورهضيو
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 ال11 طءوعوعاأعم جاتك 01عوعد 577:2206022ع2, 0355 عد جان عم ؟ءانطح

 ءواعم 1 عوعاعمتبم عد ءملانعتم عع ع5 عطعص هس ءاعملعص (هطقلت عد

 115-1 ةعطتع ععطقءاع, 22311, عم ةزعطعءاتءط 215 لتع ععقووأؤع

 طعم]هعزوعاطع كستنغم 3غ عز ط25020ع2 هعءطغعطاتاع دصعماعدصصخأ

 131, 211 ءامعم 5 ء1أدءام1116غ ععوعس 01غ 8ق3غمتلز 2ععاولل تاك 1761532-

 ]1دودعم. الالذتت دعمت 22ع2 0ع 17 هكطلاتأ 11115 101111621 17. +1

 طعتر 0355 016 اعتا2 101 دءامعتم ا[ عوعاعمات عدو 1غ (457) ءى101أع

 8عوزؤ2ء2 مر ءاكن07ع لع 1" عدذن27 ع كلدصت ات, 01عدعت ط10ءططاتتع عا

 طقفقمست كس ءاطعص 2ءهمدعدس02 عع 1هغ, لمع طممدص 6. 523!

 (483), لتع ءامعم 11" ءملعمادملعغ ]م لعم 1 ةغعاععتأ عع 3طن

 5طعلعا1مغععغ عم سوك عطا 155 لعد ©طهاتك عم دنع 1[ عنع طءوعطغع

 6223175, كعع لعدم 1[نممعطع لعد طه( عم 5عملنع 1 ه]وع 1عاقاعاعر

 طعاععممغ وزع ح راع رز ععوعاطعم طقطعو - 0عمج5عاطعم انت 5ءاطع

 دن 256طءجعاوات 2ععا جا 1عاعمدم طدهصاع 7ء2م111ءطغعأ. 101عوع (11251-

 طعوعلئدع طقطعم ةممطال هةزعطعمانعط 12 عم 2/عتك, دلك الطن 5غة 2طن

 ممعط ءرضوؤ ممتع عد (نطقل 1 !عدغط102ع5 27731, 22311 ةزعط

 طعاق يأ. ]10255 0ع ععموذو '[طعم]0ع دتعاط 701 عمم 1[ 6عع1ع1112855-

 ةهمخغغغ عد نطهاتأعم جاد دءامعمج ععاعطت عم 110156006 ععطق#أع ور

 101جغ دتعأب 03122115, 1355 هم ءامعم ظ1دغم 1ط عم ال 22ععطات7تع 9

 جما ءغعملعص (0طقملن[ عع ءامصتصسقتا, 215 01عدعع همهمعاط لعصت 100ع

 هعاطع5د ا؟7دغعج5 120 17 هنعقمععتو دآ-ال1 11201 5

 كذع 1[عهمله1ءمهءمهد (ءازعلا ف سولجا) دططقلغ 2. 2م ةسكدع تدع

 مطادمدانمع عع كءطعلع د20 لذع ؟70ه1121ءطبتصع 0عووعاطعد لكان عط

 622311 لزعدصص مانع نمت ةءاطدع همهعط للعم 1 عون عمنم عدم 11

 ع5 0نطهاتكعم ياما1عغ دعتم. 11غ5 1؟01عغ هنتبك لعدم 12ه 8ءامدعطخغ

 ]عمدصصت عد لعدم ءاغمصم1هعتدعطعو ا ءءطقلغمتددعم. للا ض1 نكغدمطتت عد

 هؤئعاعغ لعص نطقها 1 (عمخطتعمم مح 1طن مسممم 4قج. [صح 01صهد2غ انان-]-

 12703 488 57ء21355غ ع 2838030, ن1 ةزعاط 1علاط 2 (26غ11عطع

 عع 11"عءاغ لعدم 551411ءطعط دان ءاطغعصض. 12 1ع اعان12ع 715 ءطعطخ

 ععنغ 1ةللغ لعدم مدعا لنع ثطمدانمع لعام جه ط3غ صان دءطعا 5غ5عاأ»

 مهطاخ ولو (ةدمو 71,12 الراقو ااهللا .ةررخاريب اللا اك رار! لاظملا "نم نوفتو اراقؤو
 0 3 1 نق 0 53 5 لضا ١ 2 ا : 3 أ 3

 اورثا قحلا لهأ فيس مهلع لظا اذاف ارارف الا مءاعد مثدزي )ل اراهتو اليل قحلا ةاعد
 : «لراكتسا |وربكتساو اقورما هلظ منع عشقنا اذاو اراثيا قا 2 تارلا 0 ا 0

 1) طع آنكع ه5 0222311-21, مذغط دمععد1 مءاعنعممعك غم طلتك ةءاتوأمانك 165

 هم همتصتمدكر ّذصح ]هان12. ه1 طع ةدسعتءدص 011عدخغه1 50هءنعار# (15899) نكبر

 2) 16د دا-دشكع 1.ع. 20 هصص. 456ر ع4. 8113]ع ار



 26 ) د 00 99 هذ هال ةرلكعلا

 هعاقألا. 12 0عمدعاطعم 1110 عم ؟ةغاسلت ل15ءطع (نطقلا1ع 21-1531511

 (معوننرنئع +27 -ظض00ع 457) 215 عم نمد لعد 83غ من ع 221111

 1مددنل ععرمسالأا !).

 الزم كط1ةد5ذ12ع 01ع5ع5 121365 طماتك5 عمنض2عآ1 1223 2

 1[ عونعمس معذز هطع زعمعم 1؟ةقصتلنذءطعم (طملتاعم ءياماععغ دءلم. 15

 هءادعتسا لهدف 1عاجغع 117 عءاع لعد 622311 دتنك دعتصعع تىوؤعم طوقله0عع

 2عءن2100ع جات دعام. الآدص اآاعدصص 1عىمعتت م1عاطغ [5طع25ءطعط, 0355 1115-

 ههطلا طعأ] دعامعتت 1[ عواعمال 7 عدد 211غ لدغ امح ]عل 1701 06

 لدطتقعم ن2 2 ال1هممغعم 5غه00. طاصعمست 50 زان0ععم الطدصص عأأغ 01

 122 9و. قةطودءطصتغغ ع5 1د]1عهغع5 ععدمءأ20عغع اسطصتت7علع 23) عد

 ةمصقأ هتعاطغ ءطعد 1[1عطعلتعمعما5ءطعد عءاعطعععم, عع 0ك3طعأ 211عد-

 ل12ع5 ك1ع ]ا1ععم0 ع5 (نطقمات عم طع هءطعطغ ن2 ةطصتع 01غ 281عطخ

 15د عممعط 2111 ءطعتت ن0 ءاطتعءطعم ا ءيتم]]اعءمدحصمتت 2ع ءي25غ[خ عاطل
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 1025 ال1152 جطن117 156 لذ1ع ؟انطعدأع حطعم هاعطغ لتع ءامعتنعع 5ءطتكأر

 زد لعع دنعط 6دهع311 لنع 8ءاعقمم مكدصع لع 83 صنغعم تانتت رمل 12

 داعا]غع. ]ن1ع 8ءعاقغاودصع 01عدعج 8عدان ءاانصع طقغ عانت هع مق عءطأل

 171ة«لعءطماغ دلك دماعطغتع ءيدعطخعأ

 طع دعاطوأ ءمةطمغا ةنصك 5ءعطق عد, 15 كعمعم ءان 201 ةءددتلاع ؟عععم

 ل1غ ظوفمتززد 1نطتغع ”). 12 0ع ار1ا5ؤع دءامعم الا ءءاعع طعأا كاناطآع 5)

 نوعا عتسع زعلمعاط همعءعاط هم ةملعععر ذم 6دم217:5 ةسكعةطلاصع

 ماعطغ ءمغطمأ] غعدعت حصغا-اطقةغام 1 ا ذعاطعتت 11غع] ةينط لأ ماوم 111 061

 جان5011ءاءا1 ءاطعد عمم ءعءاعاتص عر 0255 1عوع دعطتتلا محتغ لعصت ال1115-

 (هجالا] 0لعطلا جاك 17ع12177ءءطقعأال 15غ (مهيلع درلا ف ىربظتسملا ريغ رهو)»

 171ءال عن ءطغ زدغ لت عدعاطع 1كعمغوءاط صنغ كصعصت 7) عرظتنمو ةينطابلا مصاوقر

 ىعاعطعو محمر, ةعئاتعال ذم مع مدعانل0ه-نو2ة115ءاطعم تءاطعلا ( رس

 نيرادلا ىف ام فشكو نيملاعلا) همم ذطمت هغءعمعم اةمدغ"). ظنصع طئطاخم-

 1) 101. 182 (1'ع»غع ل. 6): 101. 34« 211ععصتعاط 215 رصمب ةمامالل ىذدصتملا 101

 موس 1015ءطعص نطملت عد هلك 1صفصع عام 1834 صتغعم زد 1'ععغ طعا صن 710116

 1آ,21322 1
 2) طئاسمع» مهعالكءارعم آمطتعلصعت مصل 01عدعع 0طملتاع دصح 0دحمزز 20 عدد5 م10 11

 قاطعا -11نجدلادت 'ه1-قلطانهنتلآ (5. 507/1113) ذص لعد ؟1:5]نزز 56 دعلمعد 11585 (ة.

 13ه ءاععامتحسصص 1 253 طق 6). 3) 110114 19,47. 4) 1ةطدلج. 551. 17

 5) ثانك مصصا]وقلا طعيزعطغ ةزعط ةهعقلت ذم 1[كقأة5 5و1

 6) 171. انعط مد ا[ عوعص لعن ةءعاع 12
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 كد ماطتعءاطع كعطخو] عماعاععأأ طعمعاتعغ هتتعاط 35 12م1 5ع12ع2 211-

 طقغمت اد عطعم دءعطغتأعع 215 دتتك 12 ثكطوعطصتغعد طعدؤعطعس4 !)

 ءيدقطمغع فالغخلا لصنتم, 035 زءلمعا مدع 5نطاع:5 11 ءامهعدطع 2)

 016 31ءغاطم 011 ع5 1ع35]1 جانمصح (عععمجف56220ع طقغ. ط5 156 ]علمعط

 1ءاعاطغ ممةعا1ن ءاط, 255 15 01عوعدج 117 ضلع ل1غ 8ع ءاد[ةطلت عاععتا عدو

 ]اعاز35 طمتغ اكاتع]عد1 ءطغ جدتك 016 يانا عاعال عادات ع5 22231 لاء

 ل1غ 8غ م1 عع 021ععدؤع]116 155. طبعا 122 151535 ء181غع2 ل أع

 طنض21 11ءغطه0لعم 0ع ,الا/هوعع 0ع ا11/ةطغطع]أا” 211 0622 7277ععاععر

 ل1غ 200عءما1هد1عاععأ6 عد غ1]2ع110 عم 8310162 تاق

 خس ددعرن 01عدعم دعاطوأ(ةصلتععم كءارملأ ع طقخغ 622311 ةسسعط ذم

 دعاطعم» كتموددعا انوات1- آلا تاع ه51/:11-1 هير 1122: "ةارد هل-هليالال 3) ىع-

 1ءععوط عت ععطقطغ 0عممىءاطعد مماعمت 1 ةءارع طواعن15ع ععععط 01

 دعمت ]2 ءامعات ع1 عنطعص. ثكسعاأح كدمات كدط اطصت 1ع

 ع5 معيممةصاتعاطعمد 1ة2غطقل 120 ة1طقع 020"1عنصع 0ع5و 50111

.( 12311355112 17 621110 
 اممم لعم يسقطمغعم 5ءاطغقععم لعد 622311 دم نصف دانا 29أ

 ءىيطقل أ عم: 1ع تاتطعدأأر 01غ لعدم عععممأ2120 عع عاطلا7 1151

1( 1515485 55,1 

 2) 1014. 2. 18 سايقلا لوصا ىف .فالخملا لضفم.

 3) طلعو 1؟؟عناع دءطعتعط 622515 همعط عم 13 عاءاععطت ومد ةعلطعلل 95115722013

 عىقطتععد ل عد نع ]اعبتتع تعتغ ةزعا» لمعت ءنوأدص ل, م1علعج ةاعمأ ا ءعاطع 1طعم1هعانعطع

 17 هرءاتقعع تا طقاغعصر 0عمعد ءوععدفؤدص ل 0ع 1[مطقلغ لعد 81562515 ط110ءاعغ. 1225

 ]دع طعرنعزت5و ععاتاتع 70ه: ءاطعدكم طعمزعاطغ ءن دزعاط ؟ه دءاصعم زاتص ععاتعد 5ءاطخالأعط ةتتك

 1[[*عكزود] هلحادظتلعو (1 1283ر1) دمدتتع هحنعا جدتك دعأط 1هعانءاطع5د اك هدم ءدكتخانسم 8111ةلعلع

 هلحص مهدت جاتك لعصح ء (عانكدسصسعا طحتغ لع 11153 هلتكلس) ءصعط ثتنكتانع 51666 (1

 10ه 55). 21ص ععععد 5صسلعج مل اععاتطع 8ءداوعدمطتط ع 2115 1515433, 10211 ءال 12 56121:

 ]آددد5غءالنصع 0ع 180 علم ]ع1 هدم ءغطملعد 771ع0عنطماا 0ءاعععدا عاغ ععطماطأ 128116. 5

 101«(, 0255 1915185 ءاصع5 عانت ةزد3أاغدأغط ا ءاناعع عو 022311 151. ؟[هم ةعاصعم 414ءال5-

 هءاتكأغعس مءملعس كمتتم 13 (65,6) 31ذ1جهلعاع (6و,3: 74ب6), نصل 6دححةطنع 21-كانت”ةص

 (63 ن1. 65,6 53,2: 948) 1.

 4+) 11 387,4: ىف ذل ملعلا ىلا اقيرط كلذ سلو ةعحا الب لوق لبق ىه ديلقتلا

 تف ديلقتلا قو ةفر عم و نأ لإ هيبيلعتلاو هيوشحما هدو عورفلا 3 ل لوصالا

 9 3 1 8 ١ 9 : 0 : 1 كا
 خلا كلاش 0 نرالطب لع لديو مارح ثحبل اور ظنلا ا كال وه كلذ

 1ه]ععد 01غ 1110عء1ععاسمصعدطعوعاذعز 1ط10. 369,8 ذص لعن 8عمصل”هدننصع ع5 ععوععط

 لهم ةماتطقل كطمطءدعمد ططلستتلا11عدر 0855 2561 طحن ماهطت ل2 ذص عدس ءاطعطد 1دعع ءاضح

 220ع 110 عمدردتنععاط عملع 88ص كءا علا عع 11[ عت : ىرجنم نم نسحي كاوا اذه ّ

 00 لا اذنك هتادارلا للقات تا الر لدفلا نولزوفب اذا ةريغو ةيللعتلا نما دايعجلالا
 « اضصرح هنع دي الل امي اضيا هيهذم ع هلباقنو هانركذ ف هباوجو ضقانتلا
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 111 غعءاا]س 0ع ط110ءعغ, ن2 للع 5هم3غعدؤأ, عع عع لعم '11غع1 هك

 هلك ه1: عوط. 2311 معو لدغ (ةمصحصعم انصمغعتم لعمم ععااتم عد

 11م1 ه«277:/111:5142-1) هتك 01ع5دع 5عءاتختلأ ءاصتععممو1 12 5عا2طعط 5مقح

 (ءععر ا117ءعاععم: 125 06+ طعمعأغ5 ءهيمةطصغع» 55116 0عه5و 5

 (58,2): زمح 1101530 -1-1" 130 !), د0 هع دعلمع 1222101315-16011©

 1مد ك1م 2ع عع 1مج عا 2 عاد ثطودعاطصأ أ غ عد الطن 5غ2 1111 «24171ع1عع1 ع

 21011015366 211531121621255 02315[ءا]غز: هه 25ع1 5غعا1 ع2 5

 1اجز3, ؟هم كعمعم عن 12 عت ءاصع2 016 يانا العال عاذان2ع 0ع 2116-

 عم15ءطعم 1[مغع2 م1 ععغوخل م 702 120720511 عم د ءاما معد 8عاذمأ1 ءعاعم

 0 عمت هممت مغ ة), 12 لع د20عمعص جاتك 1ع 12 ال1152 111 (101. 7

 1 جاع 21. 22) ءماو 1 ءاععانع 8عادعطغعتمع اطعم ل1ع كن ءاط 1ع ثكط-

 5عا21024 1265 112؟ءعء1ع2ءأاع2 1 ان15 ع2 ء1211عاع20ع2> 1717112155

 عمو ءادغ ة): همل11ءط تس الط صلعأل, 1:0 ءان 12 عز كلن جةط1ال 115 5112

 انت 8عاعقست ماان01ع عم 834منز ]2 17عقادمداعس 5عطقلاعا ةانعألل 5

 لا تلا

7 

 17مم وعمعم 117 ءءاععم طغعمبلا دزعاط دعقلت ذم ععععمستل ةقان عمت

 1 جاعغهأغ هتك دةءاط 7 هر هقدر سلهكةركه. ادع ل1ع5د 11 ععلع !عدصت

 ععرمعأامأ دعاصر ة58عم12 عال داعط جاتك 016غ لمععط ةطص طغعشضعا5 20آلح

 عمععمع 11710ءء1ععدصع ءاصتععزت ممداعطغع» لعن عادم غعءا1]ععات

 (5 ماله عمعمن 0غ عا1عاعغع ة), مووععاطم1هعزدعطع 1آ0ءنغاندع 0ع 1220 م1عغع2-

 عهطع ؟")) طعوتعط (7ع]1. ان25ء2ع طعم عناء 2 عع تان ع2 طعامعأ-

 1) 11015580 51077 ا ىربظتسملاب تحال باتكلا َّق ىنعملا ا قيفحت انيصقتسا دقو

 ةينطابلا لع ُدرلا ىف فتصملا
 2) 113 1 36ر7 ؟.1. آلع]1. 1 275 نسصاعسر ال0١ ءان لعن عمنوععسس ءاصاع» طمصتت1 عا15ءطعط

 1كم دسم صا عدن ص ع 0ع 2:علن عع (انك32) 1 عن 8عصتنأتاصع 701 20,25.45 (ا121ء

 111 هنت 5دعأ 025 11ع2 ع5 8[ءعصفعطعب تان ؟ءعن5ؤءطعص) 1غ ءيعوعقمءاطعم قةطوزعاغعد

 عع 85( صئززد هلك ة111انمان ءطعد مككتع طئاحتمل) داععععممأءا16. نط ععصك انطغ زة 0و7

 كعءاطوأ طتعطغ طاتات ذص د5ءعاصعت طوتق(لخئءطعص 5ءطتللغ6عصسر 12 كعدعس عدن زطنع 28عاعد آمن

 1ةدداب عععصع ةهاعطع طمصسصت1 عقلئمءطع قىللععمدتعب . 12. لنع 1ةكعءلقتستسع 702 13,15 ا

 113 1 101,20. ع1. لنع ةطستوعسلنمع عمن 1عمرنذسا ءتتع 44.5 اح 181155 21-ةهصنقل 5

 نه لذعغ 11 لقسيصع ع5 12010 صقدماتنعاعؤر 0255 اععزص ام ععا زد ءاس طكوتنك ءاطاتتخاو

 زص لعدد ةزعا» ءاص 1طنص0ل طعقص 0ع, 110. 149. 101عوع 1ة:11ةسنص عع 5150 12 11م

 1[ءنطملع مهد 0ع ؟ءمةصخعس» طقاتصت(15ءطغعط ]طعدلنتص ٠ ةاذءات عع

 3) ليزك 35, 130,55 ' هيف 'ةحلضملاا هجو ىلا نيفين ام :ئربظتسملا بانُكلا قااذذ 1
 ( عا. هاطعط 5. 16 !). خدنك لتعوع طعزلعم 7تكمغع طصح 11ج)5 طمقغ صتعاط ةصمانعاع 111 عمط]ع

 اطأرت ع 6111 65 تل 4) 5. هاطع2» 5. 263.

 5) 1701. 197 1'هزيغع 2]2. 7”. 6) 1ط10. 2[. 5.
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 [عملعم '1 عانغءا1] عدل. طع طعمتلا داعاط ؟عيصعتت انج 211ععصت عاصعات 120

 هطصع 8عمعاءطسات0ع عع '11غعآ1 حجانك 5ءا26م 5ءطغاأععم انطعتت 7/217 -

 111 دعت ىكءزعهرك#. 10عععو طقخأأع عل ؟ةطقعت 0 هعاط عع ءةدغاعج 6350207

 2ع2100ع طعرتعتا5 22ع112ع2ع 17ءزقادك5أ, 102 عمعص 6ةا215ع 21115 01

 11ءغط0لعمد عم اهم 41017ع15ع انطع 01م ]018عء2عرجعصط عمات 113

 طعجنعا 1 ءاطع - (عادع اناد2اما1م 1ن 1ع عع اص عم 5م3غع1منعص 261216006

 هعا2 عد 1طعم10عاودعطعال ظه671ءاعلا1 255522565 111 221غع 117 0ه2غع عت

 عمن 0 عدعطقتمان7 ع طقغ) امج 111312 دا تنلتمسم !) همتتغ ك0عدطع 0ع

 11غ ءعمقطصغ 5120. ا/ه2 5عامع2 آلان عءاععم نطعط 15151 2-21]عاقب

 جاقعمع هع ممسهعمغاتعاط دعلمع 5كءطقق كثرت هلع 27 010020

 هي ءعيدعاطقماعمل طعطقص عا 01ع 1 دعع: امك ءاعتت 016غ مطوعءطتتة-

 11112 ء12ع5د ؟ءانطعنعاد (ع]ةنط ع2دط ءاععد 2155م5 طعاان ءاعد1 عاطل وأ 17عام

 للعم اعءقةممع طع1 اءعات[عضر 016 5 1112 ءدق12116غ 221غعضر 2115 111

 هاعاطغعت دانك 1طغع 5عاطوؤغعطقل نضع لعد اصصعتاا عاطل جانعأط 17ءاغعإ

 [ءعوأوعاده]غعدعت 12 نط عا 2115 1 نععاطغ 701 0ع 5ة1ءعم0لعص 1324

 0ع5و 17ع101ىععم للعم 1 ءاصلعو 12 ة1155ء111ءطعات آلآ اقع جات 7171 ءام62

 ([31ع2]]1)

 ]نعوم 5ءطتقتكع لعد 6دمجلت ذهغ ذم لعم ءادعقمس عات ءطعس 5ةصح حل ان ع

 ج15 11ععرلتتت0 7012 ل عاد 21 ءطخغ 1221 6171ع5ء2. 10622 601

 عد 1آ]3, هل-ال1115203 7226101-21 (5غ. 1791) طقغ 51غ 70:ععاعوععس ”).

 1112 701141 11ع] 121114ع+ عل 11: 611 11 54 21: 76004: 3 ليلعلا ءافش

 )م للعللاو نياق 01عوعع 11م1 5هد:1ع ك1ع دان5 عم طاص]ء]غ 1122 عا

 2ء2م1اع1غع 1[مطق]5د2عدطع طعاعط7عم 25 طع“ 01ع ىكطواءطغ د5

 ال7 ءيلععو : ل1ع اعمر عاعاعر ممعغط10015ءاطع لمت عطل عمت ك471410226-

 ىع]رطةلىدء 3) 15 عا (2عوعأا2ع5اتتا د5 ءهجدعاط 16 ةاد آعوعاطم اطل 5

 لدع2ع2مأ دانك 0ع طاض1ءاغان2ع ع5 ظاتعطع5 15غ 12 ء12عا1 701 (111-

 كضصاأ طعوعطع1 ءطعمعم طمس لنءطتتأ عم مطسنطةهدأدصد 12 181211224 ؟)

 111 ع

 ظعاأ 8مءاعءعامسدم 1 422 (م2. 23) 710 ءاد ملغ 01عدعمم ظانعط

 1) 23,58: عا. ةطئ0. 101,6 ان. هقفلا تاّيفالخ ىف ةفثصملا اتبتك . هد قعد كه»6 هن
 ىمقةطصغع آلان ءءائع 156 اععاطع5 315 701طقت لع 1

 2) 6216 2016 25 101: 3) 1131 5302-21 1 3 مدعطصاتل.:

 4) 5مطاعتر ؟هطودلع. 556 19 116,8 عنطغ كعم 11461: ليلعتلا لئاسم ىف ليلغلا ءانش

 5) العال. 2. 8. ءاص تاغ2غ 021115 اخطعا درطلا ساق صمعاأل لعصح 117212126-16022-

 طع غم ع5 [طص د11:1-1عذط زد ممعاسعم 7ةطل111 مط 154 ةصتتت0 4.

 6) 1 1م مدءش141 51021ةط11 01 18111ةصمر 1ط 150 99-111 (90 2.6 7. ان. 115: دانا

 اك هزنتط 40,34).
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 01615 ع5 ليلغلا ءانش (جتنعاط طلعي ةعطخغع ليلعلا 2ا1خ 165ع2)ر
 لدم انطعع 1*ةلوعطس همععم ذص 1 طم ن2 1م ععالان22 1220عءا, 5
 كعامل لعد 32311 ؟عيمعاعطم عا. آ1ك1ئ6 زعط دببك ءامع#» 111 عااانل
 ]. 0. 1ع عوعارعم:5 تكوطتعر لعع د5 ععاقلاتع هن, لتنع طدءاطخ كك
 2246 0لدعدتتك طنص 1ص 5غمصطاتا نع همحتعاط ءاساندعطعات, 110 ا
 11غ عغ1 ع5 طءئعقعملعم 1'عئ1اذ ع5 ظدصلعد جدتكلةنعاعل1 عاطل ع7
 1.ءطخعم لعد (دعتلت, ةطاناسد ت11 ج1- نع عزمت 1مدقصست 1-21 موطن ءز2

 215 7 ءي1ة5وع ع2
 6202311 جا عم ص دءعامعم 117 يناععم هتعطغ كعدع هذغ لتع 5ءادعاق عع
 هل عععر» خلان 02عمص 11 غعانطغ عد حجاتعط 122 ال[15غ2جط111 01عطغب ةذص
 عوجعإ 5غعءا1مم معسل عادا عا هلتأ مالطا: هه ءاسعامومل 15 1ع
 8ءنومتعأ] لدكتت لع هببك معطغععي ءوعمبت دعي داعطعتع اكمصلعااتح
 هزممعم جطععاعزؤئ ن6 ممعملعم (عاعتءطفءطعماءاتععد 1آءءاععاع) !), 035-
 ةم0 عن عمستو] 1ع عاد عع جانكدمل عم منغ زعمعمب عيد عنعم 8عادماءأ

 هتك ظاناعل115 10ءمج025412غ105 انطع ع2 5611 (عاطقلا لكشلا ح
 ءومعنو) 2. اكل عمم 1[18ءعمدعطعم, لتع ا[ءامع ظطصسصع 2002 1 ععاطعلخ
 امات256 طقطعور, - ووهغ عع س7 016وع آنعطتوةا2ع ه01ءطغ 2685 611عالم
 هه دعز 1غ5و ءا0د 8عرمعت5د هلاتت, 0355 دزع 5غان2121512218ع آلعاتأع
 هزم, لعمعم محمص هتعطغ طءعالاعم سددت عد ا[عقرص عر 177211 516 2115 1
 جان1ععوؤءا] غعم 53711هعتددح عم 2طععاءزغععغعم 5ءاطلاتقدعم 25ءالعإل عد
 ععوعمدعءاجعءمرز هد 5عأ هع طغعدؤعم, ة5ها1عطع آطنعاتتع ةزعاط 5ع1طقغ تان

 نطءءادمدعم نمل زطصعس هتعالغ 18عاما 11ع0ع جدد دغعطعت. 1كم آل

 ءموغؤول ل طعودعطتةص]ععع» ةرعانتع 12 طغعجاتع 2111 17155ع25ءط21[عاقر

 ]كن م5 ع 120 عر عرتطع اعقمصع هتعطغ 215 8عممعا5 ععوعم 016 آلنعطع

 (عاععزغ لعع 0من 201جععس ل1 عمعمسر دانك لعدعم 01غدع طلادعع طعضتطعال ٠)"

 1) 1ع21ع 1511. 12 (501ه 352):

 2) 721106. 22253517 299,3 ؟.ن.ز ءلس اا ءلع لمماتطعن ؟هد 1ةطلغ ط., اكتم 1طقلقأ

 272,13, ءعاص 5م ع ع5 طعن 18هءاععاسمسس 1 4745 الطعن لتع 8ع0عمأتصع ع5 عا

 2115 0 210116 1.6. 285: ”ع1. سديلقأ لاكشا , جوه هت ع0. ؟1انواعدصقعا0 11 385,12 و

 0ع (6ءز عر 8[ 62011ع 5انا 65 0 237.

 3) 01*1. 602: نع عملا عطقو ةببف 3 هتدالب هب َفْرَن ع كش 3 هب لق لاق ناف

 (5[1ءطخ ه, 2. ؟هعامصأع [عط] نمبناك لوفر هيس لخنف كل 55 3 ديلب 1 كل نشر

 0 ننال اانا نا ىسلارنلا ك5 7 باسحما ملع كردي [4] مل] نك وهو
 ذلا لّوالا لكشلا ىف لب هتدالبل هيهغي مف سديلقا بانك ريبخا!خ وه ىذلا عاّطقلا
 0 سب هجارم نأ انفرع كردي ملف عالضالا ىواسنم ثلثم ىلع نيهاربلا ةماقأ هنوهضم
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 1دد5 1135هئط11] ةءطغعتصغ 1غ لع اكذادصت 1 ةءطعم آ117ءاغ هتعاطغ انأعأ
 17 نط ءاطن 4  كعكات20ع12 211 12ع2. 5 17731717 561116113 7
 ةملعععع خم دلك لعمعم محمص 8ءاعطصتسع طعأ 622311 هنعطغع. الآن
 لعرم ك5ءطصاتمس للعم 0ع ةادعطقتدعع [1ق26ع ع5 هتك, 1ع آك0م15[غع2 تان

 طعوعط قت وعم. 132203 7273071-21 دءاطعاتسغ هم 8اهعاط ه1عطغ عع5عطع

 جات طقطعم, ءز 5عغج2 5عا2ع» ظل ةطصتتلا7 ع 12 0ع كسا ةطخات24 1

 5-622311ءاطعت عم لمك طعأ ةطصح دهدقغ انطاتعطع ىدنع وهو همتعطغ
 طتصخات ؟). ثسعاط 025 ]1515635 ءىيطتعاغ داعاط اصح ا/ ءيضاععطتت 2165 2

 عع لدعم ءماطم] ءعمعم 8عاعقمم مانع عم غدت ]2, 5020ع5 5
 مطاطقسص ل1 1نمع نطعم /معقدعأبم 111م2 اج لعد "1 اخ عو1معتع ر د15 5ه1عاطع

 ]عمصص أع عد 5ؤعأ5 جانا طماطعد 126ءعمعودع ؟عءعاطصعم. 12 0ع 1غ 10150 5

 م2 1ط2 120115 215 كل1ءأز2 12 52212162 (5[. 620/1223)و 23

 ىعادععملعم ةمطقمععع عدو م37, ذص عم 81م1 ءاطنسع 5

 ال عيءاععو انطع» آمعناع 2) هعطعم 81131 دل- كاسم, 1]11112ءآاع 21-23231 112

 لعم ءاماعائعملعم 1ك ماغعا2 عد 111563513 عم 1 ءةلاععات 5 0021

 انطع ]0عأ]أطع 6ع
 1م 1 ءدومم ا ءىطقال صتق دءطعام عت ةاتعأات 221416 هتتك ع2 1115632!1-

 طتخت ملتعطغ طقتتلتع 17701 اناعمدخ 22ع2. ظاضع انطع 8عجاعطتت0 ع 2111 035-

 هءاطع طسلعم ىذغ طعن لكعمج 115 ةلععت 110/77 ه712-1 201: هآ-“ 7 ه7ر

 عع وزعط جتتعاط دهدقغأ ععضصع 221 عج 1/7 ءءاععم 622311:5, كعم

 جاد جاح ][مصمقمم كلطا7 1132010 دان ء2مةطصعات م06ءعخأغ, طعدعط قلك عأ طهغ7).

 ىلع لدي ال اذهف فّرحتإو تاءانصلا لب مولعلا ليتمت ةقلخ لك سيلف قيقدلا ملعلا اذه
 أ لصالا داس

1[ 21-5303 131 (1 

 2) 5. لعد ةسكدأم 2212ع165* ذص اظعمانع 1مصت كا عصصع (1908) 87, 479-474. ]عد

 طعن عا عم لعم 1" ععغ غءالع ةءاط تس ءاطصعتم 220عانلعط 711521212621328 21.

 3) 2. 8. 1*1 طمه]ءاك2]1 (152150 1329) 1 ل 8 ىلا زغلا كا را مامالا:

 رع متسنصغ 171علعطم]1ا؛ 8ععاتع 2111 016 7ه> عد ءوصعتم طقتت د5 ععع7ت![عمع 1ع5ع

 0عو 17 01 عدبأ ناكمإلا ف ل زم عم كنس] ءاننسصع 065 11 ءماعع5 (4بج 7.11:)

 اتصل 110. 1 552,17. - 1م دءنمعم» ةتنكا31145 ععوعص تع نط عطعتتاتتع 065 1ءداقست

 ن2 ع5 51031, هدصعمسءانءاط 016 طمهغع23ءا1 عصر هتك 1ص عكاءطغ 2115ععط عت 0ع2 2161ع

 طمع ؟هيمعاعم (ةسايرلاو هاحلا بلطو ايندلا بح ذطن4. 1 325) ةمدتتع تع 2زومانت عت

 ةاتعطغ 062 امنامز ءابقف (110. 11 459,12) دءطعتسغ عع هتتعط صح 11ه هضخغ كم1 عاطل ةطصح

 انعطع 1كتاناع 065 مقل ععوعمج زعمع 1تنعتدع طءععلطست 556 تان دعاس. - 1طص 21-827

 طعوءطقأ(عغ دزعاط ذط 1؟؟ءةدنعتط طمتغ دءاصع» 0 6ممدوء 1216 عطح 5110112 04ع5



 32 اد 0 9 دب نة علا

 1ملعمج تن 1عدؤدؤغا], 0355 لمنعط 016غ د]11ععمرضدءطع 1م عامان

 0عم (عوعغجع 0عمعمج ةلتددعان عم كاصص دلعاطغ 111عءاط0ه طع 110, ؟نطتتأ

 هم 215 ل16 ظعءاععمم عي عع ععععم أ ءاان ععم طعطقع للع 1 17عقوعطاع-

 لعمعم» لنعطغخت عع ءسلد]غعغع 83غصتل]2 32, 014غ 7022 20

 تا021 لع (عدعغجع ملعاطغد نطلع ![دمدعس انه 1 عع عمت عا 17 عن

 11م5 ج3طلات 1ءمات عمنا عر. ]02طع]1 177عم2عأ15أ ءان جاتك 35 م1152

 لعو 622315 هلك 5ءطعتكو ذص لعع لتعمع ةرعطعع ذطعع 111111 ع

 ععاات20لعصم طقخ !).

 1[ ععصعا» 520عص2 داع 56ع]11ع2 لك ١ 6 5ءطتتلا لعو 622311 طءأ

 ءا127ع21 210ع12ع2 2202111515ءاطع7» 5ءاط71115غع]] عاتب, عوج 3115 72

 562222120 عص, دمقغعات 11 0122202 1عطعسلعم 481 15/21 24

 6. 111:2 ه7-1هءآرررا# 71 (56. 790/1388). 10ءع25ءع15ع 156 ال عدس

 [دودعات ءاطع5 دعطت ةعاطقت 51 501ععط آل511- 117 ءاععور عت عال 111501:1295-

 !ذءال لعدم 11:61 عدط : فيلكتلا لوصاب فيرعتلا ناونعو عمم مغ

 12101جع ءاصعو ز2 عم طاص] ءاطت0ع ءطمقط] عد (ع120ع5 1ع 8عصعصمج

 21028 215 تاتقفاوملا باتك 00220, زد 1ءاعاطع» ل1غ كتند عا عن لا

 325ع0عانئعغ 77ءع2لعم 5011غع, 1ع ع 17 ءزن[وهموعل 2715ءطعت عال

 2231111 دءاطعم اكتعطغت0 ع (م20طهط 1ط2 د1-]ليكةداس), عم عت 5ع1ط5أ

 22ععاة1غع, 120 0ع عدو خطا 1130112 1121611121122. ط1 15غ 12 2

 ظءونعاطسم ععم مهم 1لععم لعد دمدلت لمع ءطلصب مععم, مهم عم لأ عط

 11 0ع هدعءعطقجا عم آ/ ضن عءااان2ع ع5 غ1]2ع110 2 انه ع2

 لعد 1تغأط30: للعدد 1110 هط] عدت مب 1 لعات (مان25غ 5ع12, 01 3

 17 يي عاعممب ءامعج [؟عاماسمت يعم "1!" طعم1هعتع ةءلسعممب 11 عمت [1 ع1

 نيدلا مولع ءايحاب ىلع نولغتشي اوناك منوكل ىراظننا ىف ةعامجمإو يلاصا ضعب ناكو

 ىلازغلل (ط14. 17 12,18).

 1) 1151856 1 334,8 1.ا ماكحالا تذخاف تطأ تلم هش ةلل تغبنو

 ةينطابلا ىمست اعيش رهاوظلا 00 تكرت امو مهطاوب ىف اهتفرصو ةيعرشلا

 درلأ قه ىريطتسملا 0 مامالا ركذ دقو ةنلتخم بهاذم لع كلذ ىف مهو

 ابيف ماطخ و موها ذم نم ام مولع: ععوعم 183( طئز]2 ةهتتعا 110. 17 7.

 2) ظلزءطغ50عوامرم عصتععتت (20ع]16 عع لتع [ةمهططقسوعت عاععزن 0ع5د 1اطدد 1كدعدح ؟؟هد 1عاطع

 :عدلعد مةلناما (ةغعسص : مزالي ال ةكأو ىرهالذلا مزخ نبأ ىلع عينشنلا عفو هجولا 0

 عبرالا ةمئالاك نوخارلا ءاملعلا ناك كلذ" ديو م | بدأت ال خويشلا نع ذخإلا

 مههابشإو (6ع0. 1كدموم 1 518 7...



511715111711. 35 

 همددأ ماعطغ طعوعطغءاغعو ال7 ععلعع !) جانععترم عا 0عغ 55150. بو 156 جاتح

 يوأ 12 '1ن15 1302/1585 12 11غ 830عط2 آ2ع22115ععععطعا 1701013

 ءامعم الدعطغمب عاع 7عئد25521غعغع ن2ع لكعم طانطات]عدغلممع7> 061

 53031ط1ط11هغاطعاع 12 اكدعدص عم 001115ع 22111212111ع021215ع112ع (ع-

 1ءطعغع 11553 3+ كللقط 1327/1909 متغ 8[ معان انعانصع ءامعتات ضع

 ]عا 11 1111151 50126 آن1غ ان 225320ع ع 2عاغر, 12 عا

 1ءاد مجتغ ع+ 4كط1ةموانا ع ؟عوعع013115ع1 561016 طعوعا 310م طاصب

 طق طعم دما 0ع 72115212 تان ءاوؤ عر عم كسدكودطع هاعطغ ءي226عا1 ءاطخغز

 جاتعأ 17021 12232عم7 طلا1ع]لع 11ععأغ 2014 2111 0ع ء156ع 8320 701.

 11ءعادع 1ععمصغمت5 هم لعص 8ءمنعطات عع 016غ5ع5 5ةغط1 دانك 5

 ال11156221111 كةان20عا ةداعاط جالك ثكلستد2 ان جعر 01غ جنك 0عم2> اكدم1غءآأ

 ماصتعالا لعد 1111312لع3خ 11 عع جة ط1وءطعت 2ءاطودءاطتالا 21-11

 000 2) عيوعطتعمعم دتصل. آآ[د5 5347-21 نصغعت لع قدك ءطقأأا

 ةفوصنملا ةالغو ةرلمألا هاطصع 8ععات عمها لع د11 ءاشع (01عا1ع 02116

 1721 1عاعاطغ د15 125غ 751:11ءطعد ظطعععمأ جاتك كعصت 1021 عد آ[ك2م1غع]

 0عو الط ن5غهجطل11 (انط عا د11ععمادعءطع اه 2ع2اع1 112 112 721112-

 ]عمومط122غ102), 211 ءال1عءعز7 ع2. ]10212111 101جع2 ء15 ةقمدان5 انقطعت لعد

 طقم داعم لعع 83عمتزز د ), هص لعووعم 5مأ1غ2ع 2021 ©2231 هلك

 602116 ككعلر كرا هع 011216 1222029 0عد 11عاأ5 062 5ع

 0عمح ه5 ياغوغ ة1ل1ءط ءدغ201253ع1 151. و5 156 021 5

 01غ ءصعمعادعاطع ظماعمدتاع ععوعس غدلعا1 ن2 1ع ءصمغدعطت ءلعمع

 دأعا1 122222 1ان1 0325 جان 5عا2 عا تعا 12 عا ط112ع1 عملا ؟ع-

 لةصعأع 126530, 1ع 035 12غع12عدوعو ع5 53غ1ط1 جهاتأ 01عدع كدءعطتتلا

 1) ظاس 220عءمنعو 119 ماع عمد ةطصم 1. 0. عدبلاو كا كا منعت جاقعمن طعن خلت

 جا-1[ع321 دس 1عمرصتص عمة ةتاتطط 3115 5 1 1 0 1299) 11 494 (ع1.

 هةانالآا نر 1251 74+ ثسصسصص. 2)ز ء5 156 )ءلمعط طمقوعاتعاو 0255 كدصتغ ءا2 122م16ع1 عا

 111242136 ععصعتسا 5ك. 11عدع 5341-21, عوووطص 2[دنصع طغت 81:0 ء]عءاط ةتتل [ءاطلخو

 156 طصتغ ةءاطصعال 5ع( 1585 ةطح ]10عاع ءدتدءطتعم عع ءع0عمغ دمع آ11ءماعع ذط تع

 (عووط 0. ةتتقط. آنا. 11 85-53 ءاصفاتأ اع ع

 2) لوطتع. 8711 (1332 0. 28.) 273-25.

 3) 8ءوانئدمطسع هتك 01عدعاطعد هتنعاط ه0. اآكدمدس 1 46,918. 1سلغدم 534. طعن 6 ء1عوععمم

 طعتغ عع 8عومعينتسص ع عت عءددءطت علعمعب خدعد 1155ءممعط م1 11 ءاطعتت 28د ءطقلات عانط ع

 21112 ةعءط]755 ه2 كعط عذصتق 1120 عدتت 7ءعئ1هدعد 11204 انضم عط 1012ععط 2:

 دوصقملا نإو هرهاظ نع هجارخا نم هنا باتك ىق ةينطابلا هلجتنا ام مسقلا اذه لافمو
 اديلقت موصحملا مامالا نم 0 اكن رظن الو لقعب ةلين ىلا 0 الو رهاظلا اذه ا

 موجنلا ملعو فورا ملَع كا مهواعد نم ةلجج ممدانتساو مامالأ كلذل. ة31وم لعودصع

 ةانعأط 778 1ءاعاطغ ا طاسلات55 لكعمم صح ا115ةعاتا طقاتالع 11ع0عمن]آععاطت عد لع كلاتك-

 2 نعاعرر عادع عو 7.



 34 509 9 نا لعل

 0عو 22311 ععاعملعغ طقطعمر دملعمعمودعت لتع تمص ذطمح طعغممتع

 1 25دعطع, 0255 2هءط ىلص عم زاتنص عوأأود 2ءاطغعم' ممعا111ع جاتك

 035 (ءعدعغ+ 125 عع ثععغ عع طقغتست ا دءطعت 1111عطغقعت 2215 7

 عمات 2 1101ىع طعون ]غدغعص جمله عطعمر, 1120 0ع (020 تتعط

 7٠ء111153ع16ع) 1155 عدم 1عاغ 15غ 1ان كعصر عمن أطلق 6171211

 ما1غع !). ]آندسصتغ 156 ؟ئ:0ط] ل14 13 دعا عت طل عامتةأا 17 ع1 عةط1 عا عأع

 5-5011 عءالات1اع ع5 ثصكل121351ع25 1ط ج1- < متضدط] طمأغ 111:21 211551116:أ1-

 1ء20عد 411«عم1]11561 ععمم 1

90 3 

 [نمدععع 111ءئاسصععم انطعع لتعد 117ععاع لعد 6دمدل5 ةنصل جنك

 ل1ع 101 81ه عمجط عع 1912 01ءط 025 211152 1115م1 17012

 آمءطق (017. 7782) ععوءاتط 0عغ, 01ع ءام21عع 1ع هدد 00000

 5ءالكوه22ا 1512.51 012212556 111 61[[1012 تاك ]© 17 261162 35

 15:1 6222. 1214 7711042 111 ل5261 11 07 ]00565 0211 (]ةضلتفت 7

 ه0ععاعم عع 2. كزع ءمغطعاطتتغ دمع لم ءطععاط ع2 05 عع 01 دلع ادع عض

 ط01ماعغع. الهدد طمادمع 1ءعاطلغ ءامع 5ءائعزر هانعاط 501. 4م (؛عطالعت 9و

 261162 162), 52 (2ةطلعزلل 20 72ءئ1ءض اني) 262 ((ءالل عش 6 2211

 عادم 1 ءعأ]اتءاععم جاتك. ]2ع 101. 37 طعوات22ع20ع 12غ 156 605

 اعنا 01عع» مصل ههعاأ ءامعتت عانانع» 7 0113عع 501عأقةلغاع 10111911

 1120 مآ 2ائع1 320ءمنعر طمصلودءاطتأ عغعو, عنعم ءكاصع طقتأ 2 01

 ةضلع»ع منغ ط طعجعتءطصعأ 15 طعما جعلممت عع 1هئ[عض. 116 هتك

 01ءعوعمب ططدعسمم ماد عم 2012م2 ا/ةهقادمأع» 5120 12 ع2 1آ[عوعا

 10( عر 10 عدت ءامععتنهععم. طممعطعاط عر 7011 220عمنعت 11220 5124

 جنح 132204 طلط 110 1140عم ]اعانزنمع طللضتت عاوات2 عع 110 1213165-

 22عولطعب 22ععااتعأ. طاصر, انط11ععضق جانعأت 12 عمت طا21ع1غ 1126 5

 17 هي1ومودعا5 ععوعال ءمعد آد م1 عال عنج عاعاطملك ([01. 20) 15غ 7015م3 اع

.511 1124 

 1) 1014. ىلع ىواعدلا ترثكف عقارلا ىلع_ ةرخأنملا ةممزالا ىف قرخلا عسنا دنلو
 نع الضف لاح ىلع لقعي ال ام ىلا كلذ لأ يح ةينظابلا هاعدا ام لافماب ةعيرشلا
 ٠ كلذ سف

 2) 1عه1همط0م2: سلوالا ديس لع كل كصو تسملاعل ت10 د هلاك م

 بلح اموب رشع هعبسلا بيسلا مون هتم عارفلا عفو نيرهاطلا نسطلا هلآ لعو نيرحالاو
 ( هياتسو سدسو سمج هنس رجالا عنير رهش نم
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 ]عز 1.5522 كنت 5 ,0212162 211 031101 260107 45 1 ١-11

 هع مماعأا 10 ]321131 1914 201غ ء12ع1ل م12009513015عع2 1عم10-

 لناععلمو» عم طحصلمعطت11غ طعوعطعماعأ 120 طلت 0201عل 5

 511011111 065 117 ءي]عع5و ءىم2ةعا1 ءطغ

 عن لعع 5غءالسمع, لتع لعمم 22311 ذص للعم 151جصم 1141م

 جاناعم دم, 126ه اعاد عد 21ءاطغ ؟انا ا1طع12 1115515 ععطق1 عاد, 7012 1131+

 01ع5دع5و انصتاعان25 ]12214215 21 ؟عطع2. اله ءاطعات 162

 1016105 0عءودعاطوعد عادتتطأع 1ع 2طو5عطع» جان 5ها] عم. 101ع5دع1طع

 طقطع 1ءاط امج 101ععملعم ةطوعطصتغا كن1عط 126 5111011311512 ر

 ل1عغ هعطم] دم 5ءطعص اصمم ءعاصط عا ع2 111 220عءا16ع20ع 115عء12

 ع5 1مطحأ عد ممتع طاتصخاتآان جان ء1219ء1 021212 ععاعم ان م1 عا 8ع-

 رج عااع1 1ع ءاوعغ2أ. الان ءا2ع كنده ط1 0ع ء121212غع11515 ل

 51 عء]لعع 156 (غءاالور 50177ءعأ2غ 51م 1ءان2ءزنع 5غعال عد طعاما آم عم

 1” 15520411 211 ؟ءععم17311جع ططا حت ل112ع, غعاا1ذر 1ع22 ع5 ةزاعط

 انمح هععلعطم غعءعرع طفش 0عاغ, 12 كعو 8عاامععم 112 1 ءرعا 2215ءأاعءاأأ

 ىجم10عم. 81م5 الكدم. 8 ن2 9 5120 122 1701142 1221226 « 11.

 الاع 0121115 ءطعات كر عاعط عا 5120 0111عطت7 عع 7012 2011 2122112 ءأانكأز

 ماتا طلع 1120 02 طقطع اعط 12 كعص اكل هغعات د11 01م 222051111112

 “1 ء««(ععوأ6دالأ ءامعجعا معد ال17 هنغع طل0ط ععال1عوع2. 5025 طقاأأع 125غ آاذآت

 )2066 1026 كلل 7-50 021225 ءامأط 5610612

 210ه1عودم 5 60 11 هلع 11 11 ع1 0 2] ء طهغ عا كلتا عأغ 10102 11-

 لعو 12غ عنعووع 21عع7220. د5عامع اعالاوز155 0ع“ آن كسطقط 6

 ععوعطءمعم 1 عامل (غءالان 0 عع 5ها1ع ةعادع 1 ءااسحطصتع 22 عا

 اك ه1: عاعأالا“ ععوععمتا 7 ةنا 1 عع 2ادط111[عدغام اعدصص 1ءاط 221 ]10221 5

 11121 عأ1غ 32 0ء15ء1ط عا 21111



00 

 ملا ف1:9515 2155 1111141155 255 8
51171 18030111 

 ٌُى ا ىذلا جملا نع تارعالا 0 لو الا اسالا 127 0لك 0

 (ةمدل1 طومعزغعغ طتعع هتك لثع 8[ءغطملع دعامعم 12جمدغءالانمع 701:

 عم .5ع2لع هلعاطغ هانا نع 1ع لعع مال10ه5ه ماتو ءاطعت 6ع

 ان عقص عا ءطعد ط]عوع» 32م0011غدعطع 1آءمجم25413102ع2 112 0131عا<-

 (15ءاطع عر عاوع ؟هعءطاءضاص ععد, 5020عمنن 12 ثةصاطعانوعطغ 0ع5 2115ع-

 ممعا5ع2 م0 مان1312ع2 18علان112155ءعد, جنتعط جانآ *عغ0115ءطع كتتعات-

 مم عمغغ ءامععطعس, ؟عضص ةطص 01ع5 جنعاط 0عم2 120ع1 0ع 1"ةعطخ

 مط11ه5هزجطع7 21155ع626غع: تجانعأ» 12 0ع“ 0111565(5ءطع> 1-2

 ىع2لع هع 1ع 111غ طق]ا أعم 2515ءطع» 1/7 ءانذءطتب ءاطعاععأأ 0

 1717ه: ]عدت عطعتغ !).

 ]نع لكعرنن 5ء12ع5 11'عماععد دعا 01غ كسك5أءالان2ع 1701 ع

 ؟ان1 01غ اند 26256ط211ععا 0ع5د ععاعأ] 1! عغعد, لمععاط 01م 8ظدصم]11عهح

 ععمم عاصدعط قلع طمتغ لعصح 2:0 ماطعأعت  ؟عجععاتأ [ءعاناا ماع 5

 0عو5 اطآندؤدمطتعو دعامع 8ع ءادأانطتتات 2ع 1ع0ع 50101 تان[ ع7 اح

 111215ءاد]1 155م 215 جانعأ جانآ 1عا1ع1ه55ععوعغجا1 ءاطع لمعان 22ع2ع ؟ع-

 عران20عغ دعاض !).

 ببسلا نع فشكلإو مهاتلا نايب ىف ىناثلا تابلا 11. 501. مم

 ةعدبلا قه ةضافإو ةوعدلا نه بصن ىلع مل ثعابلا
 اناطعع ل1غ ؟ءموعطت ءلعمعم 18عجعاعطسا ب 0ععج عع 5عاعنع ن0 1ع

 10غ 111

1( 16216 52 



 ملا نمل اوك 185 111841185 12155 121188 4128:1115 51.-4]]88711111. 7

 121 ا3ا11ع 0ع 7عءلغع 5ءاعز جان 8عمعم 12 عم 31 ع

 جءاطص الدعم 12 421720111212 5ع17عدعم : )

 0 0 0 ا 0
 ةسلاب 6 كمادات لا [ةنيدم] راو "ةيموحاو  ةيظمزتلاو. ةطمارتلاو ةينطانلا

9 10 . 

 ةيبيلعتلاو راجل كا طاعأ ن1 01عوع» 8عمعمما1 2ع. 10

 طهغ 01 55 لععمعم كمطخقم ععع جمم لعد 6ءعمعتتم عع ا[ طادصع لعد

 هعاقم 011ءطقأعم آ/ ءعطءءعطعم ؟), لعع ظاللأ عتصع ع5 5ةءاطخغد2]ععه1هدعم

 ال1 طعما ماد طلا15, 122120111 داع 0ع /ان125512ع ع5 ععدءط] ععطخ»

 11 ءاطعم 1ك01221211115132115 5عدعطال 101غ عطل عد ), ج1 2211513132151 61

 50521 2111 1770115132215ءطع17 18ع1ععات7 عع 1215 < 111115151 1:

 1 ءملعمع 10عم غلط ما عا ل.

 '10220عمج ء 5ء1ط5و6 30هط] 122 11غعأ 315 جعل 1223

 للكل 014525 طاعلعد 1ع 1262262125 062 666262 هلك

 1827214 ؟) هعط[ةةانعاطك 1520عغ ال د15 ل1ع لعام (نطقت دلك عا 27

 1) ع1. : 8ظءعصعمسات: 0ص عمد هذ 151, 113312114 0. 50ءنعدكع2 348ر 500 83. 3.

 10 متعطأ ءمةطصغ هذه, 1204 ند صتنم + 01غ 8هانم ةيمرحلا ععوعاطعص 15غ طممقغ 0ع 110-

 اقف مراخخأو كانك رخأ مهتحابال

 2) لح طءوعطغع» 156 01ع 1هدنم ل 5. .7١2 لنغ تدععط ق1 عاععأتغ هد 152111

 طعاإ تطقمتم متر لكغمدإب ه4 طع 1عد1: طرصفمغإب ه2 ]عصعد» ؟ه0. ا8طتطقستت20 "فقدت

 (©31طط-5ء365) 1 436,10 ةلعبسلا ىث حر نما 1 487,2 ةلعبسلا كرتب رمهاظتو

 هما لوخدلاو

 3) العا. 01غ 5ءطت10عدتصع طعن 8[هعدططمت 1كاقط 620-21 721-غه تعا عل 11نهتأ, 117

 8-6: 0ع 5دعو, 82م0ه56 0ع 12 ءاتونمد ع5 طصتقع5 1, 0350 5. انطعع تع نصل

 1هوزواععتغ دهاعطعت 5ءطل10 عتصعع» 5. 0ع ©60هءزعر 816 011ع كات 165 (ندتت23665 ىلا

 طظوطتوتس ءا 1عو 8هغلصت10ع55 9

 4) ظزصع ءدءاطنت101 كتصعب 01غ لعدم همهاتكساتك 1س ج11 117ءاغ لعد ععوص ع1 5ءطعص

 ةعاعع» ةصععلتعطغعغ طق. الكدتح 1ع5ع طتتكر ؟ءاعاطع 8ظدهطعا ذط 27/77 ةغ ج52 ةعاغ عت

 ج11 ععاعإةمغع 1ان11عع كءطعتتك طومكعطف 7ه>» عد تع زم عأاتت 11 5ءطع 8ع عواتسع 1211

 دام عملعد 10ةدصصعن5 12 5210هدتعطت دالعد ظرحصمأع5 يمقطلغ 1ص 81ءعءاتم ا 1 ءأأع كلا. 52

 6. ]دطت#. (1914) ْ
 5) ثحدبعط 8125 501, طز ع5 0058 11 188ر2 7ع ءءابكعاغ داع ممتغ لعد نطتنتتت همت

 (يدسعاعزعا» ةممسطقس ععتت ع5 ةطات ة8طتكاتس).

 3 ادعت ءاط ص ةهذصصع هه 411907252672: 101. 77 فر 0 0 1 امناف

 ىلا 1 دروهلر 0 ءالقعلا دنع ىو ةيلج 0 هاييغألا 0 دع 0

 ل قئاقح . 721 رشق 4 أ 00 عد كال عا. 2203201, هلع 287 نلغ. آطص 111ز1



 38 فال هن 11751 115 111241:15 5

 2611 عمرو ةددةدء]رعرت 8ةكتصتل]ة (5. هطعا 5. 13) ةه2 طءعدؤعت عمأق م1 ععءاع20ع

 ظعمعما12ع 01غ 315 7217ه, 12م1 17ءاعاعع عع دذع ةلنعأط انه

 الطن ال ن2 1م 151535 همان5غ1]2عت012 5ءعط220عء]1غ. 01] عوع+ الدصمع

 دءاا1 عددغ مقساتعال 1طتقع ؟7هم1عععم0عدنؤع عون عطابصع ءاص: للع

 طرمم2ع21102 عم (2110116311712) 8212/1721 110 01 رثطأ ءاان

 0ع هعاطوأقةص ل1 ععم ال[ استمع, 5011م 01غ اى ءعمل1 ءاطغاتت عر 0612 118-

 (ءاراطدععم 1ممدمح طات0ش لع 1*ه1عع جب 1عاوؤعم 20 ةطق 12 5طعدانع الأ

 ل16 م01 ءطغعءومقع دع ظمم عرماععسما 2ع 5عا2 عد اا هطعط مل عاععأغ 120 1ع

 8ءاما] وتمص ع دءامعت ]عاذتن0ع 20165 لعدج 22همطعأغعت جاتك 016 عاعاعطع

 131215161114 211 5612عض )أ.

 ]نعم ل1 6دع 2:0م2ع2202 ءام1ع1عغعر, 156 22 عاد انأآط ع5 110 1

 11 ءامسمع د]1عع, 1ع انطع2 1طعع ةاعطقع» 66216 عه2ر ه1

 ععرمعدعم, ل1عغ ]علع ممول ع, 2من ءادع2 220 مطعأغع7 210111612 5ع-

 1ء1ئعغئع طعطعع جطاعطمعغع. ]طع ءيدعطصغع5د 2,161 ععطغ دتتك 01ع لكط-

 هدأ عالنت ]ءلعم م0511 عم طاكعا1 عمد هتك. 51ع 201غع2 عم 126

 112 ن5, 2112201 عم, 1عغجعمادعطعس 101021156غعص, 120 ؟71عاعمد لصح

 طقص عع عع حاغعم ططت1]هدهمالعد ءاضر 22م1 0ع2عض 51غ ءا2 ا 0

 ءمويرات0 لعغعدر, لصنع 025 5أذع ةزعاط ؟ه2 0ع 1 عمة ءطقلأأ هو 75

 طع عازعم اعقومأعم. 516 طعاععمد عر دزعط, ؟عال1 عا هاعطغ ة62عمخا 1 عاب

 2111 ]رعانع 211116 065 568م1ع15, 2ان1 ع7 ء2م021121ع 0ع59 62

 هآ15 ]انعم عزز 51غ 7ع عم1 عد لعد (1ددنط عد 22 كنعد عاطات2 114

 ان ءاعاععط# جت ه8. 11غ طءممطعغع2» 211عوده26 ط21غع2 516 انا

 كعطخو1201ع ن2 (دن1عاعت 2) 000 نوقرخيم), ل1ع جان 1ع1215ءطح

 دانعطغ ععم 2ءععاععم لذع طرعادغع مماغ جال عم 226عا1ن ءاطع» كنعان 0

 2ةانطءرنعأ انطءء]ذ5غءعءم (ةذبعشلا نونف نم ميلا هنوليحي أم قلخلا نو دبعتسي

 قو ثحدنأ 01غ5دع 1[ ءندع طقطع داع لذع عمم ءطمل 1[هطقسس 5

 1111 065 15]زجمن5 12 2116 117عاغ ؟ء2ط2عائعأار, 50 26طع 22312 0151©

 17 هرءادطععم مءلععس ه1 عغ ن2 داع 21162 هانغعم طعصت ةعاطغا أ. كلا عطخ

 لممععا» هكعومعم ]1ك21معع ل زو 0هعطغعم 51ع - اعقود عد ]ع2 «©-

 اطعز ة1دصنة]عمل1 , 115غمزب ه4 طع فةلسمط20ع5 ع0. 10029 عقل 1112 1

 101,8 7. ا. 102,3. 2065 110515 ع4. 20ءمءاعءع 174,4 رشقو كل ةاروعلا ف نأ

 :) 801. 98 :رعدلا لع رثكآلا مهليوعت ناف رصعلا اذه ةينطابب قملألا وه بفللا اذهو

 قيدصنلا بوجو ىف هليزئنتو موصعم ا مامالا عابتا تباع ىارلا لاطبإو ملعتلا ىلا

 . معلص هللأ لوسر ةلزنم هب ءادتقالاو

 2) 17م1. 1*ةهتاع 279 انآ
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 داانعمأ مععلعم, دههل عرس مانع من عط طعءاتككذسع. ظنمع هقعمع

 مس 1010 عمان0 عر دزعا ا125عء1لعا طارعطتعات 31221151211 ةدوعدر ةا110عط 01ع

 ].عاتأع هءطغقم1 جانئانع]اعا7عادعم. ]عل طعدوؤع 117ءعع زطصعات 5طع12111ع010-

 1121 5عأ عانت, 0355 11 لعد لة صععءاطلات5و5و د2 016 غةان1عاط عدم

 طور عامر 70ه15ءاطتتغةءال, ]عدعاتت, 014 ه2 2215662 طعطعاغ اة ]6ع

 مةعا1ن ءطعم ىلطعءمطعأأ ]دن طعس جا دءطعصماعءعم : 01غ 2د2غعأ1 0ع

 31320[1. طالع 11251 3115561116ء5ع5و 8عءعاععم 21215 21 0ع15ءاطعص

 ]عقةربص ع 111 1125 12 51ءطعءطعأ دعغجعصط 120 ةطقع 5ربمم مهغط1 عد

 عع سصعم , 120عدج 11011 طع 01ع ا/ ءعوعت دل كان 11120 1121 011-

 ك1 !ء]د عع, 01ع 2232 عمم ءعودءطال ععطغ 0ع5و 2:همطعأعا 219 ءاانعأ

 طدغ. كلتأ 01عوعمج 10120 ]ا!عةططعال 19711 02211 2111 8عاع1 ع1

 اطعام ءاععمعم 17 ه!هطتقعال 17015731 غددعاطت عاغع> 1120 51غ 10ص 1طقعص

 الطعم ءقعمتصععم م م]اعءعمل هعطعمر, 55 0355 مق 10+ 1طقعت

 1[ 1ء]عاععاطات 2ان51 656غ 5711210111 1110 ه5 ان25 1ة1عطغ 10©577عر

 دزغ هعطتلأأ 7 عاذع جانا لطوأ1عاكات2ع 0ع ا[ عان عنهم 1

 ظاعتطغ ذطصعص طغعأ ج11 علعمد طمعا ءاط آ[ع5أ 702 105212156212 (©-

 هعأ2 1110 5هدقاأ1 ععم 112016105 عمر, 22 0عءمعص 51غ 1طتعمم آلآ/ 01511211

 ههعاح 1عداطحلغعمر 50 طعاصععم 511 11262 طغعأر 0255 ]ع55ءأأئ5 5

 ةانددءانعر آ17012غ51 525 (ععاط ع17212155ع 1120 11ع1عرع 8عل0عاتأا112 11ة«ععاز

 0255 هو ا عمص2ءاءطعم ع2 1 ه2عه2ت دعا, دزعط كان عاطل 0ع 1

 كتمص قانكعطعم دان ][دمدعم, طئصععوععم لمع لعع 17 يمتنسكات عاععتغ لعم

 ه]دنطعم هم لعم ةممعععم كذمم جان اماتماعم ققحالا ةراما نإو)

 (اهنطاوي داتتعا ةنطنلا ةمالعو اهرهاوظب عادختالا 01عوعم ةطعع دعا ملأ

 12م5 ء1نعم (ع1دنط ءممدةغدعم 10عمغادءأل. 50ه اعةدصعام 11 كمصت لان 1:عاط

 ل156 5111162115م 2114 222غع1ع2 جاك 1125 1211561711612, 7

 11 1105 215 1طغع 21عام داتكععطعت. 500322 طهطع2 1715 ع5 5

 2 ءعءاعل ا عدل1 ءاط ععقبص لعمر, ن0 غع1 لعدم 17011220ع, ع هعطقاتع جانت

 1 ةستلاع لعو 2:همطعغعم, ءاضعص الآطد212 311121156ع11212, عال 1125 2

 06 121211111120225 12522 1ءالتع 2ءلن]11تل1 59 21 5ع 7

 ىولطعع نطقأتاأع لع5و طءممطعغعم, لع 211م 1717 ءعاغ 010153222 561111

 دعا. ار 5عأ 1202 01غ 2115 21111114111 5ءوعا 51010ع 110 1" عاطل

 (هللا ةهج نم للا اطخلا نم موصعم ]. كزع 5120 آعادع ععواتع 111

 220م3521102 عاغ 7عع ه1 117 هاطصقأ[2ع 01عوع5د نطق]1]؟عد جان عد

 (عءاطعم, كمصتغ لمع دعادع القطع هتعطغ عت 5ءط]لعاعع ععاتتكاعءأ

 ىعملع, د55 ءد اعامم عطخغ 12101عع قبض ءطعات طص0غ1 علا ع

 طووما1 ج2 ع1 112121ةعانعاط 1عطلعر, اص 016 معاذةصا1 ءطعات ال 155

 1101 025 جطغع 17/ ءدعج 01ءعدع5 ال125 2ع5د ءاط2ا10112عع2. ثل1ع5و 5



 40 ذااةذآآل5 1 1215 111141115 5

 طقأ عد 725ءعاع 02355 دزغ جاتك عتود ءاطقلا ععادص عع داعاط ان

 120 11ءئ11عغتمحمع لع ل[ دداتمحع جم ع1اعمعام, هن 1ص عص ا[قعطع نط عاق

 0 ننعاج للعم 12 طعجاتع دانك 5زغ ععطععغعد 121 ط عد 120 020 1ع

 125 51غ 2 1 نعاعع ن20 18117 ءعنعدوود 120 هللا عص كعععم هد

 الطءآأ انطع# هزع دمعمطوعاغعم. طلعو زذغ طملمعتم انه 15202 ءعءاع

 ع

 رارخلألا نيكو مهليحب نناجردا قكلاثلا كنابلا 111: 1 وتل

 .امداش ل
 12 ل1 غوعمد ]آ[[2م16غع1 77عطلعم 016 دان]ع2عدوزات عامر 5ت11ع2 2111؟ءدقطلخاب

 11 لعدصع» هملغ ثم 1ع202ع 5702 ]ط15 120 طظكالنعطعأ# 01غ لكم

 يعمد دع 0ع ال1عممءطعم 102 01ع 5ءاعنع 0ع 8قةغقصستت]2 ءة1ه1]ه6

 و دائ0 عم 5كنلعم. الاع آ[عم12001212ا12ع 1طقعا“ اكادصت عا 1120

 للعم طواءاقمتمع اطغعع 8علعمألب 2ع ط1ه]غع 1ع طلعت ان ائطع1111551 و

 03 دذع 1م> 1عدعمخل 1 ءاطع2 جاتك 0ع 10215غءالندع 22803015 اد

 1[ك1835 جاآ-1د121ع 282,6 82: 120 11 12 عج 11353111 «0. 50225

 350,5 1. هعماتعع2ت04 طعاعدسد»غ 5120 !). ]1غ قطو عاعطتت 2ع 1:علان-

 جاع عم داعأج جاتك عدت عع ن5 علعست عج20ع طاص ةعامط عا عمت. ]01م هوم

 م21 عاتاطات 1 عددأان1ع 12غ طعأ 211"1ع 016 26611 را طعأ 157

 نسرتلاو .قوذدلا 2, طءز 6 ةعدلت (401: 112) نسرفتلاو قررلا 16 عسل

 11ءطغ, 0355 035 ءاتوأع 117016 5 قوذلا اعمر 2221م1 دعا, 1771ع1 مج عاق

 11110 1عغ26عاع5د ءاصع ]آك0111م161012 2115 عانت طع] 532311 170131152 10-

 5ع(2عار لعد 1 عددتتأ قرررزلاو 0 ه62]/126, دعا. - طلاع 7ءاغع 51

 (نشيانلا رنتعل طعأت 6دمدلا1 ءامدم قمععاطعملعع طعطقصلعاغ7) جاك ذم

 لتكتلعو 016000 (كيكشتلا) مالطا 1مح 1ةعغ2[عاعج (291,10-293,9)

 ءامع 5مع21ء11عنع 10215غءاان2 ع 215 51 532311 (101. 126). آ1ع 71عمأع

 51111 (قيلعتلا) 4) 15غ 121 1"دجلع (256 نآ].) عدطخق اعان1ج تاغ عمت 11[

 طعأ 1كأ متغ لعع مهءطعنععطعملعم لمع عمم جانكدمت 722 ؟عاومدأ. 121

 ماطصحاطصتع لعد 1ه110-161261005ع5 د20 دعامع 1"همتعأا (؟انصلأع 51

 طبّرلا) ال10 1ص 1" هلع 288,5 1. 211321 70132

 1) ع1. 1ع 5دعإل, 12:زجمو6 06 12 :ءا1نعزمرر ع5 8ن2ع5 1 آماننم0. 1,1311701.

 2) 5هونمانا ص لعن عل. 5هعمعدفعس 1.ع. هلك هنتعات ةص لعن عل 5ةصتاطاتل (1266)

16206 (4 25 16506 (3 



 11188 58015 41.-811111]]خ. 41

 . 01 6وعرع دندن اعم مما ععاعأا. ]نعم 1 ءرعغ ع5 8,10عو !) اوغ صح 1عوعهأ»

 ]1 ءطعم طعن طعالعم عاعتءطر 6دمد11 طمع زعلمعاط ذم ءامععامعم 1ةللاعص

 لعم كنمم هتعطغ طعئاتط 1 علم ل1 عاطعلا1 2ع 0ع 2طخقدمعت. 70
 ىلا

 ل211 289,5 17.11. ةكحخ ةئام 23غ, كطغ لذنع 810عءد(ممصعأ طغت م

 ةجح نيثالث . 21111 11321121 011 261121 5111 (علسلا) 11110 12 1112-

 هعمعر طقصلنعءاط1أ هممعط لع 6 كل خسملا 0219ءغعأ11. كلدعط

 . 06عع ]1رعادأت27ع ع5 دعطخو ءنعي 110لع5و طعوتسطأ 111 0ع 5عءطقأعص

 516111 5 تمل ذن 016 دؤت1 عم 17عاذع طاض1الا 1111216 065 22

 1م ل16 طءامعأ ماعم عع 8ةغمتئز 2. الاهم طعوتسمغ كهصلاأ, خطق2 6عاح

 جانطءا م ععو, 0255 1ع انما ددعمطعأاأ لمت عا 01غ كسغو201211ع 171

 ان15دعاطغ 110, 16غ 016 11 ءممدعط عمو 1طتعات ا ةعطتتلأ 1110 11112 111161-

 ءادد20عم 110 عدم ععا عدل عم 11 عاضتت 2 جعل 21161921, 110 0255 51ج

 هاعا» دطتصعملعم دمج عع 8عءعاعاطصتمع لك1عاط 01غ كنود أ

 ه6 غع5د 1204 هدعادع ![ممههمع, 016 016غ /2عاغم 4 ةءاعع 0ع 177 ءاغ نصل

 ل1ع 5غءا1]؟ ىامعاع» لعد 2:هماطعغع 5120, لعمعت 601 0164 7ع12ط01-

 كعمعج ءاطغعتمم 2155م هدعامع» اعاتعأهد هك عمت دانغ 8هأ. 1طصغعات 15غ

 0ع 1مصععع دأتمص زعمعت ةمكدءم 1 ءطعم 5و طواع طعاععممأ. 50 طع-

 ه6 عاطعت دزع ةاعاط, 016غ ارعاتنع 7011 عا 5ع1لعم ,11ععم21215011611م1,

 لعع 1 ىصسصتا ن0 لعع ا[ طعما ءععمتصع (5ءطتقلعط ءمعاو) طخ عملت

 عانت ممعطعم. كذع ها1 عم ةطصعصم طغعتطعتمععم, لهمذ ه5 قسسددءعماتعطع

 035 1آجاوعءطعر لعن 1مم0عاتع 51212 2طعات 50 ه5ا1طغ11 5ع1, 0355 هاء تاعطخ

 22عا1 كعود ءدءط قب ةعاعع ع ع2مدوءم 111355ع 15. ]016غ 11/ةطغط ع1 5-

 دانعطع# دعاعم ءطعغعص ءاقمع اعاعامع 1120 عءءطغعأ6. 51غ 5م ءاعتل1 ءتعض

 1112212114 لت هنتر 12 0ع 1ءا162 016 50126 211 621262211, 5112 011

 لذع ععمودع 18[جمدع جان يطعطعم انه ادع 111غ ععمععطصعأ تان 610

 17 ياةسعأ 01ع5 111م1 هتعطغ 50 معمم عا 51 12220116161206 لآ 20

 ها 22ععوعاط عمعم القصص عضم, للع ةزعاط 122 ؟عطع]22 ع2 2ع1ع165 1

 ظوغمت ]2 طعاععمسمعم, ؟عااتعا 1هحصتحعات 5ه]عطعتت, 016 دعت 5ع16 3

 ] ءع ءال] ىعم 5ءطقتت م1دغ5 0ع 13 عاععأ 01عدعج ال11551ه0217ع ءادأ 1ع

 ءكرلا 50 602559 ع5 2124 11]2202ءكط 150 ةذءط 702 061 17ه ءاأ

 1ع ظعاطفتت م1112 211 ا1طع12ءاععور ءطعجقكم 171 1طن 1223133 ع1

 سعال ءمغاعممأ 7ءالغ لمصمتغ دةعاطع ان 225غ320ع 1120 5ءعا2 1 ع1طعض

 1) 17ع1. 06 5دعز 035-0555517111آ:711. ةدلاتلا تيع طعأ 6 1ةصتب 1 202205-

 نتتغاأ دتدطأ 0ع119 81ط110غععد ةمسط7:هوزد22 1 طق. 60 (هدتح 5ءط1ا155)ر 150 1910, 6

 (ةذ 32):.



 42 مدا ه1 51 15 121241:115 1015:

 لعدم ةممتءدصغعم مهتعاطغ حسنك ظءاوطعاصع طغعاععمدغ عنلعم اعةمصع ')

 5 4 هاا دا

 5 0 1 4 0 لذ آ1عا156 211531111111, طع1 عع

 لذع 115 0عع 11" ءععطعوجطءلغ زعمعم !15[8دأهدهتع كتنكوزءطغ هان 1

 طمع. تلاعم رمءوص دءطغتسغ ع (لعع ةكمكمع ع5 22:2 عه مط عت 4

 ةاتآك عمم 1ءطاعم0عم 1'عئ1 2مم 101. 162) ]ع26 جان 5[ع]11ع2و 2

 لل ع الل ءاعانت ع جانا 116115211061201 1117 ءاوعاج 15غ, 16 لعصطت عاط2ع

 آن معدطا تمد 11ءممعطعم ملا 215 عم 018غ ع5 طاصت 22ع15 1120

 طلع, كعم طعم عع 117 ءاغعم ا7مءعععطخغ ؟). لكم 0عتنع 5«7آ0عا انك

 1622071 ه1ءر» اندلع (ءموءوءهطاعءةدمح سا تص عع, 1ع لع 11 عممدءطقلا

 انعم 1طغع الدعم جانت ان ءاععع1 م2 عع 226ءاغعم), 2106176 2159 2

 طعضودءاطخ ه0عع دعطعوا عال ءاععم 81ه عمر, 01غ هذع ا1صصع1طقااط عم

 طعضوءط عم لعم 1نكادصحت ىءاطعم 02من 0 عع ه1عطغ طعغةغ معا 128221

 را علعم دم0لععع حدرتك مكس طتغ1م ةاعات 2021 ععال م1212 01132212 آ/011<

 لسمععأ طقطعتنع ن0 1ءامعتع 812516طغعا جان 1126617512 ع10ع12 0067

 جان5 0ع مممصعاطعت انعانغ عم 112110159 ء11355 ءاععمعم ت5انعطغ 22

 لعدم 2 ءءعممل ه2 ععص ن2 انتم ععسةطصلت ءطعس ), داعط لعمت طتتك عا

 طقغامأ 15 ءطعت 11155155 217ع جم5ءطلا1 عووعد. 0 عمق عطل ءطع, 011ع[غ32-

 ةدعءطع كمطقم عع ماتا هده مطتخءطعم ]) ءماعاتم عدلت عادم 1:عملعص لان:

 لع طعماتط م مغعم الدصح عم 22عءامءاعأ هم 16غ هزعط 01غ اعطغع 0ع

 8ةعمنزز2 دماعطمع. 0223113 طقطو لعاع ةرعتغع ععوعطعم, لذع داعط

 جان 1122ء11ءاط مك ععمح آل عادتت طع طعاععم عار 2111 1عأ1 514 211211,

 لدصتغ 5ءطتن] عزت عد 21غ, م115606غع1ع5و 00ع2 320عمع»

 طاتالمدهمالعم دان دعأص 5). ؟7ءعطسدم ل5 221 01عدع آك1255ع 5120 ل1ع

 0ع مطتامدهماحتئءادعس هلع لم 21155ءطعم آكل ءطخغات27 بع 6ع

 1[ عج عع هلع اذط للعم عانع1ةدعد» طل1مععص 1125ءا1ان551 8ع ]طعاتأع

 5) 16206 222 5 2) 1116م 156 101. 16ه زد لعدن طقدعطتتب ءقصع آناتعاع عت

 3) 801. 162 بر ضرالاو تاومسلا هالآ هنا هنع هللا ىضر ىلع ىف ةفئاط دفتعا دقو
 نرم بجعنلا رثكي نا ىنبني الف دلي مهوحي الو ددع مرصحي ال 0 خ مو نيملاعلا
 ( نالذإلا هيلع ىلوتساو ناطيشلا هيلع ذوحتسا اذا ناسنالا لهج

 4) 201. 17 يس هذهو ضيفتسملا عئاّشلا نع ةرفثو بيرغلا ردانلل بح كلذ 1
 (ةدهاتملا هيلع لدنو ةبرجتلا هباتتديش ام, لع قالا 00
 5) 1514. نسلاطاطبسرإو نطالفال اديلقت رفكلا ضحم اودقنعا م فئاوط نم مف

 ا كيلا هدنلا بلو .ديلتتلا كلذ ىلا هيعادو لضفلاب اوشا دق "كلما ل
 ( مود لضفلإو ءاكذلا ىف هنا دقتعي نيع (ة[8هط:. رحلاو) زّيمنلاو مثراغ ىلا (ة5ءطق» رسحلاو)
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 (نيدلا ىَة را ةيوتنلاو أو ةنسالفلا ةدحلم نم ةفئاط) ب ىءاعطع 01غ اعاتع

 51025عع5عأغ2ع 111 0 5211 (ةنلو سمو :)و لذع

 م2ممطعغادءاطعب اان 20ع# نع (201عع15م1ع1 طفل طعم. ]101ةع5وع ]عاتأع

 دان طعععتغ دبنعط 722غع121ءأ116غ 0م1عع نع للع كمت ععطات7 ع 0ع 1ع

 11015 ءارعم 7012 لع زءمفءاأ1 تعم ان عزت 6ع70121ععم ل عم 8 عاععمم عا

 01هوعع 42513111122 211 2112562. 516 5120 عر 016غ 1ع 2122

 1 نطعععو دءطغعا هاطدتت ء1عطغاعع 0121عءاعلدءطع كتموانطل ع2 تان ع/ اس

 ؟انعا2ع 5غءال1 عم 20 هدعاط كععغ 10ع15ءطعات 8ع7ع15وع 2116ع17ع15ع و

 1ملعمد دزع لتع 5همط1و5أغللاع 7ءموءطل عاععم, ل1ع 12 01عدعمع 1ص 211عء-

 ممعاط ع2 ثستدل ان ءاععم داعاط طعم عوعم لعد كمواد م ع2 2102 5غععاكأ

 1 ءعوعإ 7ععلعض انعاتتع, 01 ة1عألطل ةركعمسسانك ن2 عع 5ءطصقطم

 126 ع+ ,ى(عمموددوع2** طعاععم معمر, اا هطلت ءااتدص 0غ5ةءاطملأ متغ لعص

 8ديغاماز] 2 عدم 2120عا 1120 211 1511 121415113211115 5626186

 8م ل11 عط . ععطعم دم 016 1211م 0عع 8وعستز]2 طعاتتعر 016 عد

 1015ءطعص اءاتدأعم هدعططقسم يعد 1120 016 طارددؤعم ع5 ع1 ع1ةدعص

 6 عوعاجعو ةءطخت عا 5020 عم. 5اغهغا لع ان طعون عدلا ءطاآععأغ 215 5120

 انه انطون عمم 10ه: ةطخ عمل همتغ عم ز ءصكءل ععم 5 ولع طعلتمطخغ

 211 دعام, طعافدعم 51غ زعمع 11! ![عءمهدمص عد, 1ع 1ططعم عاض 101 0122

 رز عمع 5ءطعأ ل عردم 0 01 خطصعص ءهاغ1ععضعات 1120 211م5 51111612 21

 51غ 02 كلدخغتت جاتك ل ءاعانصع ء22م620عط 2.

 اليصفنو ةلهجج مهبهذم لقن ىف عبارلا بابلا 117. 501. 184-86

 2) طع ه77]وءرردعقرتعر» 6 عونءطغد محادطصلعأع ع 5ءاعاع 1ة555 17

 01215 211532112162, 0355 514 ةءطغعأ3 ط2 جانت 518 كعطقاعر 36عام 12

 1) 701. 6 ججحما هنوكملا ىررط مل ا يملا ملط اوقفل نيذلا ْخ ةفئاطلا هذهو

 نماكم (25هط. |وبعو) 00 رهاظلا ثيح نم قطنملا دودحو لدحلا طورش ىلع اهوّوسو

 انا ما كام رت ةييسا لك تةازاعو هلع ظانلاكع:اهن ةلطلاغلاو اانكقا

 م (ة5 61. 7626: نكيم) 5 نس الخلا فق اهديقعت فلك للا كفاعخلا

 2) 1010. .دتشاو تاذللا ةعباتم مهجردتسأو تاوهشلا مهيلع تلوتسا ةفئاط نمانلا فنصلا

 قسفلاب اوقرق اذا مهشيع (1550ط. انهس) ٌوَمهَ ب سيلف هقيلاكت مهيلع 3 3 0 مييلع

 عب بايلا 1 7 0 000 اذاف 0 رادلا ع 0 وسل امدقيوتو 0

 مارح 2 ىرخي نمو 0 1 هضرغ متاليو 0 0 0 ا 3 0

 2 تدع دودل>و قيرطلا 2 نع م 5 هذهب |اوذختاف قيفوتلا اوم ١ دع نيذلا 3



 44 ذا ةآلال 512 1215 1111141:115 5

 11دطعا عاغ ا[ومدعم انتدعادتت طع 1عطقع. 516غ ععاطغ 03502 2115, 3

 ءو ءامع ءامجأ وع طءلاعءعممغصأ15نانتع116 ععطع : لعد ا1ن21ء1131ع2

 - 0.1. ان 016 72عاغععج هدوء عم 1 ةغاصما لع ه1111:5471527-1-. الان

 0لعمح 1مج2212 - 120 12 ]ع0ع22> 72ع1]162غعال 201155 20652014 الع

 دماعطع 2ءعزومر 1701220ع2 دعززر - وعز 20م2 0غغ جان ظاصقاعطغ اه

 01ع عءاطغعتس 2ص15ذدع عم ا عا1 كم0ئععدعغجع عىل عطعسب كدمهتمت 18212

 11 2ءاعاطملاع» 1”خدععت» ءا221ع 120 دالاعاط دءاطع 612/771

 11212ععطءمج0 ةدعام. 5ءاطوغقض01جع طقوعمءاتص ل24 5عأ1 1عاانطغع20

 ةاتأ 1ط1عدج 117ءعع ععادصم عع ؟عيدعطت علعمع ]0ءعصاععات جان 110ع-

 دهم6ععاع 2 عم ا[ عدسمل غدغعض. 17ه 01عدع22 مكلت1]553129552112 2115 ©؟©-

 1د2 عع 5زع ةءاطل]1 عدوان ءاط جاتصح 0عمفأ ءاطخغات ءاطعت 66عع253غ2 جعععس

 01غ اعا1عنمدر ه15 هط ل1ع5 1عاجاعمع خط ءاععصخألا ءطع5و 21عأ1 1731.

 1]دعمص 516 طعدءاطعةصاععم دزعاط 03طع1 هتعطغ جدت ءا2 5مع21ع11ع5و 8ع

 [ءعمصغمل5 (لعص 1ذادصلل, دكهم عرضت دزع جاعطعمس ةاتعأاط ]110ع2, 115

 ن2 012ع1ع» ه2 ةاعط, 1مص0عمم هزع 122 ال ءىلاععطتع طمتغ ةآططصعط ةاعط

 جاتأ 1ع 56220 مان1]2عغ ه5ؤءع]11 عج 120 51غ 5ءاطا1عواذ ءاط 7عم16ءاعءعد

 11 عدت 122381 جاك ن1 111

 12 1طتتعب ةءدمت4#عبمت» طعاطخعج طغتشطدءطع نصمععت ةطصعات ]ءعاطع

 1051211 تاععاخب زد اطقع 40عمأا عد 177عا5عج 01غ جاناتاتعأع, 17735 5025

 د15 ل1ع ارعطخع 1طععع 5عاعنع ةصمععءلانطتغ 7150. آ1غ5د 10ه1عغ ههخانت 11 عط

 داتعأ» 022ة1ت5, 0355 01 181155150 31ع لعمر ؟7ءندعطت علعمع» 11255عءد

 11 17 ءتدءاطت علعمعم 1717 ءزدع طعالعمددست عد !). 117هعاد 5زع ا15617ع1156121-

 111 طعن ععغ هاعاط 1م 11ع15ذع 101عع20ع# ]عاتق ءاكع :

 ه) 11ء:عم/ودةدعرمد_ (11ةطتل] 3. ]215غءاالانصع عا طعتعاطق 220ع15-

 101ع2 طعاعدم 26عام, 11212 5122© 06+ 2067201772 د115عء1ععأعال

 معان212غ0ه015ءادعر» 120222610051 عاطتتع عت (قباشلا آل12117 ه1

 هدام غءا1ءاعع ىلاتلا [تهتد عدوان ءعاع) كل. ةتمووت عاععلغ لعع 11 ءاغ كصخ

 51211286 061 5162 7 1 ءمنم 122216266 120 0ع 17162 لنا ه6

 اناا عع عت آلم117ء25215ءءاع. طصغدأ4عءالان2 ع 0ع5 ل1111.

 022311 دتلل هسسك لثع 1110 ءءاععوصع لنعدعمع 1طعممعمس ذصح ععوععظم

 1311ج عال 711521111611121 جالك 21ع1 (120ع2 1ءطغ عع

 ءهمونل1ءلط, 711 016غ 26م2 لعد 83غصتل]2 12 015م كعاأ ل12 ع1701-

211.6 16:6 (1 

 2) 1غ ىلات ععاطرعسءطعم ةذع هتنعاط قحاللا م١1 0ع 5دعإول, 1056 01111

 5218-21 17 37177 ةعيبطلاو افحال سفنل او اقباس لتعلا لعج هزار يبس ىرابلا نال

 ( ةنحال قويملاو (80) اقباس
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 طعمعت 01ءدعا طعم هآ15 اعطغعم 0عتت 5عاعغع ج1عطغ معاج 21112121213 :

 اعل لل )ءعزلع لطءلل عا لع 2]830111 1ءلل 1 1ع

 ةمز2لععص دماغ 17 ءهقض لعن 0ع 1 عضطم12010ع1ع لعد ]002115غعص

 1120 لعدم 2ط11هدهمطعم» (5ءموعدغع 5مطقتعم10غعءا1عاءنع) ءصغاعامخغ

 هاز20. اظلدعأط كعوم 12 0ع“ ط1ط212161112 211586521016212 21225 5

 622311 - لعع لنع 5مطقععمغطعمومتع لعمع 2طتامدهمطعت طءعمعأكو

 د20 عم ةتتا5 1710عم1عوعغ طقغأع!)) - ةعطعالعج 1ع ه2 320عا5-

 ىمطعم ءمغاعطمغعم 1 طعوعم لعن 8ةعامت]]2 2115 01ةعدعم م01عمج1 5ع ع

 دعا!( ةجتتكر 12 عت صاتتت 035 1ةطصعات 5مع21ء11 ط1ععمغتس ]1 ءطع طعم

 طق 0عاغ 1710 : للع يانا ء]ع17 عادا 0ع 5عاطدأغقط 01جعا> 1" 015 1

 1120 1ع 1 هنلعمتص ع 0ع دنغ0م171غ2غ1عم 8عاعطصتمع لك1ءاط عم

 1121ءط] طوعا 1223122. آ01ع5و 5ع1 عت اك عمم 1طتتعات طرعاطقعب 1770112 51

 جللع انطع عاصم عاصم دعا 2.

 6) 87هز]ءموم]موتم ”). وو ءاجم1هوعتوعطع ظرااعاةطاتطع 0ع5 2»:همطع-

 اددلات5 12 عم 117ءادع لع ططت1هدهمطعم ؛) ممتأ مطتت7ع201122 تانك

 لنع 1طعمرمتعم عم 1ةممةت ان غعم (ةةصتك دك35 ن2 ه1. ل7

 ععاجأ دان 1ع 11710ع21ءععبصع 0عمودءاطعم دتعطغ عاصر ءا0ضع75ء]15 عأ]

 62112965 0011 22116 21/411119)1 121-061, ]12 هز» 5018514 122/12 ال111 ع

 هنم1ث7**: 200ء25ءتأ5 دك الكا ءاععاتت عادعم لع طعععتأو دما عم ةلأم

 ماج 1طصح ءاضع ءةيوءطق م1 عملع 11710ءء1ءععبصع ععقب 2 لعد طمع 5) نم

 لحمه ظامععاطع» 021 دن1 ه1عطغ 25ععاع 01عدعت دعطتتلا دعا ؟).

 6) 71412 /ء/عدء. 11 هب عاجلا 1 عاععتغ لعام كسك عدعساط عتغ ءاصعد نطل ةكاطآح

 طوتتعم ط[محممم 12 زعلعمم /ءاغد] عم, 0ع جالعتس طغعقتعغ 15, لعص

 1) ط1ع5و 15: ععوءابعطعص 1ص 1'هطقكاتغ 12135115-21 (]آكهتانو 1302) 32-30. 15 156 هتنكح

 1دل1 عدل, 55 دزعاط (322311 0دتنهتن1 (ععععج 5ءاجاتتقدذ ع5 '1'ععاعد) هلك معلق طغعمتعطعز

 120 عا1 ءاب ع7عاذع 15١ طهعط مالكلا ىف ءاجوق 1151116

 2) 16266 ل1. 17 2 1ءرنع للان 5

 4ر "ع1. قةاكدتهطت, ططت1لمدهمطتععاطع 4قططقسلالمم ععط ه0. 101عغء2161 72,41. 7 رز 1

 11دك عمكاممغ ع0. 11 عاعمتعأ 58ر20 1. 1 5دصقر طءذ1 ةدطتخمماقست ه0. ©7عغمصر 418 1.

 2 31213514 1213512-21 (1كهتخمر طمقأكاط. 538024-21, 1331) 3181-313. 1ءططتقم

 هال5د12 11 175. عا. طدصعط ءاتعر تانتت ظ1ن[ععدطصغمتك1ءاطتع 70ه 1طن 5133 1120 ث]اط ءلأاتك

 !11دعصتاتك (ةطاطقسل1نص عع ع5 طات1ه5. طتام1. 121. 04. طووتعتتدءطعد» قلع. 0. 9[. 5

 80. [1568] 2485 آ. 6هياطتعتتر آه طقمتتع 1”0طص 1خ0ءط0 دانت 1ع5 مهجزجم1غ5 0ع 2

 علان ئتمد ءغ لع 12 مطتام5دهمطتع ( 22515 1909) 144-132 : 16 2ءانم126غ0015ء1 ع2 16011

 انطعن طضممطعغئكدماتد 5. طءز 11. ةكتص 2212155, خطعتطل 3531132 3 5ان ةه5ءانعا»د (4

 1914) 531. ج0 ءئاعانع ]11غ عطوختتدط عدطعال تان صلع 5ز20. 1 عيوعطت علعدمع "طعما عد

 اناطعن لعص طتممطعااكستتك انصغعت م16 مع 1آكدات1ع 1 دات خسدطار 1” 197 7.

 5ر طلقسلتعط ذص ”1هطقلتل 64ر5 7.11.1[. اناطعتدءامأ زص 11هءاعدر 1 ععاع هددت 511نأع

 انطوت 12ج طعص 20 11/15دورد صح 1ةادصح (]1 ءاعطصصعسمو 1؟1عادع ”1ءدءاع 9)119 1

 6) ثدتك ةعسص طعتنعتا5 11علعمطم]؛ طعغمصاأعم 0



 46 4ذ1141512 25 118341:125 5

 قا155ه2 عر 1170عوادا2 0ع 1 ءععغع آهج 51216 065 #7ه2*هه7] جاد عانق

 2 ءا1ءاطملأعع 1ك ههطصح 120 113016025112 ععط جات 1[ةدعص 120 جانعط

 11 17 11111 (تالوقعملا 111 126 ع125ءطقع0 72م2 عم 177011ع1-

 هك كوافاكوا تاالوقنم) 181م 5ءاطعألا12عع12 211 :عملعه. ]1035 ظطغ 5

 121211 2115 0عمج (ءوءط]ععاطلغ 0ع5و 2:همطعغعم 156 122 51226 067

 كدمءاتنعلع ع5 2:هماطعغعم !) ةرتع 1020211 ع2. طق 3ع 201غ 067

 0 ععءعءطخغأ عاععتغ ©0ه6غع5د متعاطخغ ؟؟ءعضعاططمت 7 ء20عءعءاعاتسع 0ع 11! ةطق

 طعتغ 70ه لعص ال[عممءعطعم, عد عت 201ءطغ ان 65 221662 مع

 دماءاطع ثكلسدغم11غ3غ ه1 ءعءاعكأع. ]8ع 1[طحدتتم 15غ 18 طعداتع 2111 01ع الط

 [ءطاط ةعاععتغ لعم 2همطعغعب 7ةآال]1ئع عاعتءاطر ]علمعط 1ذؤ 016 0هعالع

 هعامع» آ11715دءممعءاطملا هتعطغ عقال ءطع 0ع 12 (جو) 50220 عم

 8ع 1 (كلذ قلتي) ل1نعط لعد 22همطعغعم, 0عءعووعت 56ء]197ءمع

 عمع6ع» عه 15غ 23) 1201 عودوعت 1قضع هل ه12121121111. 82 2771

 نرب1م هد 12 ءامعزل 72,ء121ع7 27ع1 2:0ماطعأغعا 20م1 702 120 ات

 عنو ءطت ءلعم عت (ءوعغ2 وعاد 3ع ععطعس اوصصر 156 016 115ةعا1ن ءطلعءأأ

 2 ءاعز ع1 عاءاطجءا انعم 12م2 17015غعا] ط2. 10ععوععم هةؤءاطغ عمد

 1]دحدتل 016 1عدوؤععو]1علعننع 812ه ءطقتع 0ع 02عوصع 5ء12ع7 215023-

 ؟2203 اتا" 5ءاأغع, 215 / 1/14 كرك , 1720: 01111111, هيقردتاته. 1 طعما1ع عا

 ةزءطعمععموتاعاعم لعع مققلع انه دةصنأب لتع 6223113 ععماتو 1ءأأع

 اذ 0225غءا1غ, لعمعم 111غ عءالن دع عن ]علمعاط لكمصتتغ 5؟عطل1 655,

 هوو هع لتع ظءمةطاطتم ع 01 مدعم ىلاطععمط ءاغعم ه1عاطغ ءت5ءعطق م1, عال

 ءم لدصتغ 035 دمازعمع ملعطغ ؟ءعمودءعطتو عملعم 1هآلع ”).

 4) 1طغع آ1رعاطقع انطعا كازا ى16/211115 2/110 227 715161:6/1271/2212/( 

 ىوء]ء. ظارذ عع 180ةحنع#» عع 1717ءاغ ان20 1طغعت 020ه 2 عع 2). طبعاتع-

 مانمع ءامعم 1عتطاتءطعم كلسد؟عردغءطاب7 ع. آل 1172116 5عأ تان آل عك

 هؤءطعتط 35 1 ع701 1 عغعر ع5 1]طحقتت 315 272*182 هل-ةدط0قلتر 0.

 ع ءامع5و وزءطعمغعم, لكان عاط عم د5 70:27ععاع2 0 عان1 1 عع 7

 جدطءمعلعرمع وتعلم. ع طلاع ,آكضنءاعاععطت“ (ملردمته) 10 اه

 1) ©65ةطص]نءعال: ىببسو ىبسن لإ عطقني بيسو بسن لك نط: مكيف كرتا م

 ىل رتعو ا 2) 41165 نعد 156 ه11ععسصعتس 51 5ءطغع 1ع.

 3) 701. 216 نأ ضايبلاب اًنض اهركذ انليها ةرينك تافارخ عم مهنع لفن ام اذه
 3 4) 114. راهلإو ليللا بقاعت نم ايندلا ىف دهاشملا ماظنلا اذه نا

 ِ ُُظ

 مرصني ال تاناويحلا دّلوتو تابنلا دلوتو ناسنا نه ةفطنلإو ةنطن نم ناسنالا لوصحو

 ( اههماسجا مادعنا روصتي ال ضرالاو تاويسلا نإو رهدلا ادبا
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 11 ؟عادأ1 تعج لملتأ داتآعع1255أ. ]1025 125:معما 1 ءطع 7عمعاط1 عع هاعاط طحتخ

 عم 11015ءطغعص ظاعس ء2ماأعمز 016 5ءعا1ع 577ه20عر, 1ع 514 731220

 11عد ثسأعمجأط21غ5 د11 820عم داعاط ك1 عءط 7ع201عمفأا 1 ءطع 8220-

 1112ععات 1210 221غع]15 لعن كم1 عا ك1ع [طصت20ع جان ء1122ع20عض 1ك عمت

 طاووع 7ء270ه11[عمرم صم 2ع طقغر مآ ع2 117 ءوعو ع2 05121

 ىءعرعام1عأ (ل1ع5 هع 1ع ةتعمصع)ر 15غ 51غ ]علمعاط ةطغع5تل 1طقعو

 طل عمتدل 1 عدم همصح 112غ عمص عال عم طقتععم ععطاتعطعسر 120 طقغ هزعط

 ماعطغ ل11ءعط ثكمع] و21122 1011 12111155611 11141 15

 طحصسلعام 1مم 5122 عع 8ء1م1عن2ع 0ع طعطتقعم 120 8عاعطلع لعو

 1221 717011 !عمهدح صن 2ص عغ, 50 ط1ع1طغ 512 اد آك51معج11 طع 61 ع

 11120 1221155 7012 1352مءات 211 16+معتت 1220عنط 1120 036ع1 01

 0نهلع» عم 125ة:معوا 1 ءطلععت6 ءي0010ع2 (01عو دع تدطقصهقتل).

 221211ءاتدطلتتك 0ع 1 عمصتت7ع 0ع 5ءعاع هدد اك ة2معات متغ لعدم

 11 ءيدت152عغع72 ع5 طصمط7:720. ى11ع5 01ع5 156 ممتغ 0ع 10215غعالان2

 عم 1ءطحستم 5213-21 10عمغمعأط !) رز دانت 014غ 8عءعجاعطاتس عع جان عم

 122221 ط11لعم ءاد 0185ء7عمج1ع2ع20عد ال1طهدم عمغ. ةلنعال 1غ 1! 01232-

 1120 11201 5هغعءا1 عم, ل1ع 1مم 5122 01عدع 5م11111211515ءطعات 11330-

 ]عطقع 17عطالت ع2 0عغ ع2 عمر, د12 01عوع1طعص, 1ع طعأ كعم 2طت10-

 دهمطعمل, 5ع5020عم5 كعا 1عطخت32 جان 01عدعطج 7217 ءععاع 716011 عطت ع

 (هعمدل1 1ز5ؤ لعع ةكمماعطك لممد مدصعطع ىمطقم ععن لعد كند]155ءطعم

 57ه م2015 5011 جنعأت عم 2طت10ه5همطتعر اند ءاععد 2 ا121ععءط 110117

 عم ظدغتمتزز د, كعصعم 5زع داعاط ة1055ء1116ط 325ءط1055ءمو جانت 11111

 ]معصم عم , 1ملعمم هزع اطصعم زعصع 1[ طعمة عم طعتاطةوعطغعم, كان عط

 ىيعاعاطع طم8عم0عو 5 عطعم ن2 1م عاطغ (701 5121ع) انج 5122 عم

 مءا1ع1ةودع2» اطرعطتقع> 17011ع205 تدا11ععطه طع 1ع20عم. 50 156 لنع

 آعاعع عع 23هئزز د كام كس دال عدصم : ةاتكدءوء11 ءاط طءدعطعم 51515115,

 1طقعمب 10ص عتعم 117 ءدعص ههعط 10102115دمات5 1120 211050 مطعم 1ءطقع 2.

 ه) 1ع اعطخقع انطعت 012م 7 172 ذة 1

 1) 27.8. 835331 11 337ر4 18: 349 1:

 2) 701. 222 امل مهف عاش اتاك ةفسالفلا بهذم هنيعب وهو داعملا ىف مههذم اذهف

 ملاوما ىف اعط مهههذم رصن دحإو لكف ةفسالفلاو ةيوننلا نم ةعامجج مههذم ةرصنل بدتنا

 اقفاوم مهبهذم رثكآ راصف مهبهذم ىف هْنَّلا دق ناك اب مهعابّتاب اراهظتسإو مهعلذو
 لفل تاليوانلا هذا وهضرغو  ةعيشلاو ضفاورلا رهاظلا ىو نطابلا ىق .ةقسالفلاو ةيوعتلل

 اوذهو هومهوا ام مث ةبهرلاو ةبغرلا هب لطبي ىتح قلخما سوفن نم ةرهاظلا تادقنعملا

 ( بيهرتو بيغرت ىف رثوي الو هسفن ىف مهفي ال هب

9 
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 (ةيعرشلا فيلاكتلا ىق). كزع 1ءطععم لكعم ةطوماسعءم آط عم صتكملانك

 ن2 ل1ع 7011م 1[ ععاطعأتغ 66م2 عم علان ع1قوعم 17 ءءطهغعض. 51م 11ه

 ل1ع5 ؟ععاال1عط هلعطغ جادععدؤءطعم. 12 ا1/ةهطتغطعتا 1عطغعص 516 ]ع0هعاطر

 0دم5 1م لعد طاصتعا مط عاأعم ع5 ءعدعغجع5 لتع ارعاطتع عد صممت

 جا طع1م1ععم دعأ, هتعطغ 014 0ع دانصقل115ءطعات كلنغم1136ع2. 10165ع

 عمال ءطغع» دك ععدمعا مع ا/هالع نه جستعاط 20هعا 1ع 2

 م ل عم اعم. 23562 01652 ن2 016 152222 085 ]2222 016 0

 عم 17 ها ][عمدحص عدطعتخك, 1ع ظاصقاءاطغ 12 01ع 122ع17ع 860 ءاتأا11

 زعمعع ةسددعات ءط]ءءائعم ءعععاعطت ده ةدللعم نع داع 2116 1 عوددعام

 عم مملغ لعدم (11علصت دفدعت جان ءةتلان11ع20عص 117 ءءاععب 1ع هانت عض

 م1ا0م30عءان 1 د5ءاطعت 215ععاع طفطعم, 1ع 5ءعاع نع د5 كاتعطعت 22عأ

 لعمج 117155ء12 جان 121 ععاععم . الابد“ انت زر عمع 5120 51م 702 2ع0عانأغ 1119و

 01غ عاعتعاط لعو طوعام هاتات كان1عط 5011 عاع ]25م2 11311211 10م

 ]عقرص عد ٠)

 622311 1[قفدغ ةزعط طتعع هتك ءةلصع ممعغط ملت 5ؤءطع 2 مهنه -ان نعال

 ىنتعائان 2ع ]عمم لع 151ه صح15ءطعت 0100621 101110

 ][1رعارععم عاصر كتع ةنتعا انا 21165 1" 01ععج0لع د21:ع20 ط2 عاد 5هأ1. طلع

 83 عصنز 2 اعقدصعس 1ط1ع ارعاطتدةغ2ع داعطخغ 215 207عء201عع 1,11ععا212-

 0155ع جا115غءا] عد, 2 هعاآط 5و 71ع1ع ؟ءءصان0 119 ارعانأع ل35 (0عععط-

 (غعا1 طعاععم معو, 17ةطتتعات ل 12 طعداتع 111 2011ع2014ع 1,112ع11155

 7ءاالان 211911 عادع عادع ؟عوععم5ةغ211ءاطع 18 عطقات م1125 21155656121105-

 هع 15غ. 51غ اعقتمع2 12 (76عع25362 211 111ع1 111201621 2

 0ع ان دعت 5[ةط 01ع]1ععزغ ع5 17 عزا 21 عطت 35512 11512116556125, 0

 هزاع 1طتع 1رعطخع جاتك ءا2 5هاعطع5 جاتا ءاعلناطت عم 011غعم. [1

 110 لذع 11710عء1ععتصع عع 2طت1ه5دهمطعال 12 1 1عم ارعاتع21115 0ع

 11ةعا1 ءاط]عءعزأ ءاسع اعقءمعتنل 1 ءطعت ثم عردغعءاطن 2ع ءا2 ععدعاط ت1 عغزو 01

 معو عم دعم (022511:5 © 156 جنك لعمح حقو ءنءطعم ادلقس

 طعاعوص 2|.
 ال عمص دزغع ءمللتعال لتع ا11؟دطعطعتغ 1طتقعت آرعاتتعم 021 0ع كلنح

 عمه16غ3غ ع5 نصكعاط] طوع 1[مححمت طغععتت20عض, 50 156 اطصعال ء2أ-

 ععععمج انآ جل غعد, 0255 ةزعط لكلذع اذادصحتىدعطع طعام جنتك 1ع كا نتنعط

 1171م0 ع طععاجس طن يع 17 ءىءاءاتصسعتن5م ع ع5 ع1عزءاطأدل]15و

 11تاطممت 2260 ط. ؟قثاطلهل131 عمضانصلعغ, ةطتقعم ل كعات نم1عط]ا2 1ع

 1مم 0ع 18334 صهئز]2 ل1 عدعي ةصكرحتن عا كمتنعاط الامم 0 عمت 21عطغ 6ع-

 1) 1ءاءاع 1212. 95 ؟ع]1. هطع2 5. 23 لكطلنطت0 أ

 2) 0*1ه1. 25-244عز لمينا ]1عمدحستا كن ةردقاعت“ 101. 766 علمت جانت اع
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 عانس طتععم اعمصص. [1طء«لنع5د طقغ لتلع 6ءدمعتملع لعع 8ةعصئنزد لذع

 همععاط]1ءاطع ارعطقع 1طقعد 223 51122 21126 2115 5عأ112132 22921161: الآن

 ععاةغ 111101 عر 1ع5 جدانعأط عم 1211 1ةقعر 5و اعةوصع 2222 01

 وعل منزز 2 كم عاج كعم طاطتتلا111 20 255111011133 ؟ن11عا, 355 ]2 حانعأت

 ل1 115ةعا1ءطاععأ 6 ععوعطعا> 15, 0355 هسنعاط 016 1615111

 ع5 ةراودعتعا> 1701غ5122ع5د 114 51غ عع [طممدتم 1ءطغقعغر د 51عط

 17171ع0لعل صان ءاض ودود ءعرنا أ ءطعد دعت, طلصغعت» ءاعط عمت هلق 1121 61و

 512121 57ءه1ط01ععو 15غ !): ن0 دمعت عمت 1222133 2111 12115

 1 213]ع-دءطخلان1: 77ع51ءطعتطعر لممد ةعادع طلع ةتقنص عع 0اعطغ 511-

 هاهم 17ء1أئع1عا> لىل1ععمر د1 عاتاتطع دعءعاعد, 50 اعةطصع زد 5ع1ط5غ6 للع

 5عطختا1110122ع1 211 ععمر15عاط ععطصعأ2 5عاط2 1111 50 15 13

 ]ند212 15غ ]2 7012 56310 من012 عم 8341هئز]2 هانذ 016 115عا1 ءطلطععأأ

 21 كاك دع, 0255 0612 ل1311 5012 612625 1611 022 11

 اددملعتطع, ءامعم هملعمعم ععطغعتسطقاعغ (هريغ لو اك رهظم) .

 ل3121 16ل) 120222 ]2 201611 56126 1ءاتعر 50 1ع 012 1

 ل1ع5د هد لعد 2:مهمطعأعا> طعطقتت 5[عات, 11261 عت 7 0177220

 طقط عر عا طاط ععطالا ع 1111 21152 72,1ععاعع ع5 (ع22ع1527012145 (2235-

 ]جاوز يان لعد دعاط 2.

 ال1ع 834ه32]]1 ممعطعم لعص كانم21ع12 5ءوععمات طع 01ع (عععضج

 ءامتتتع20112ع, 0355 )3 هانتعط 51خع 0ع 31155ء1ع2 1/7/0151 عا

 مصغا ممم ه2 ماتندد عا 11 لعام انآط عملا اعوام 1" ءعغعم لات عاطل 271

 ان121عانؤغعمد, 125 هعءاطط 702 لعد كل1ءعمرتعم 0ع 83م1 ]3 خم

 وحتصسلع مهلتعاطغ عم ءطتعلعم دعت. ]1 ءدعمب اةامتالان1 طءععومعأ 7

 م16 لع ط15غ[ص]ع 1 هد, 0255 16 ه650002:ععا> 1230 عا111112612 205-

 م12 غعج عم 1/7 عصبت 01غ ءمغدم1ععطعس 10 طاعطأ 111 آ012عع 2128©-

 7211014 17ءاتل عام , 01 1طتععمم ةا155 عمم 117015122 تهعاأط ا 1عط 1ع

 17 عمان1 تعطأاا1 عغ 1ءطلعط رز عد اعةرتتع 26/12111ةز/ةيج ع7 355 17011 ]1ع1-

 معءمانءطعم مىغنتاطان أعد 066م5 ةمح اكه2ه2 01ءطغ 01غ آ[ع0لع ةعاقر

 ىجةطغعم 1 0ع (1جانطع حرص ثنا عاتدأعءاطاتن عر 22120165 1120 15114 عا

 17 ءعمتتطلاأ متعاغ 1710عءمدما1عطغ ”). 1 ععمعت» دغءطعت أع ]1

 لعع كهمصاغعمر همتعطغ 1مح 11710عمدم1 عا 201 ع2 01521

 نوط عمل لكذعغ 4ل]1ع«عمرج د1 عمان7 عع 0ع 83صتزز2 111! اءانكت11ءطعر اك

 لعموم (عوزءا غو مان 21غ 0ع دعه طتودءاطعم 5م12عاطع 12211135515ع 1115-

 0 ءانغان عع 5عاعا ).

 1) 6 ءصعتمغ 156 مك 5711 ه1-ه:511, 5. ه1 عوانص عمد انطوتت لعد 1كاه22 252: 78

 06 5ةدعونر ظدع72056 01: 11 9

 2) 801. 3) .7ع1. خ22 211 10186 4) 101. 64.
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 ةيلجلا رهاوطظلل معاليوات داسفإ قى سماخلا .بابلا 17. 551. 2664

 1. ]ناع 234 مهئززد طعطعم» 01غ (ءعوعغ2تع 0ع5 1512225 12 23

 1120 كانض02 كاما 1ع جاتك 1غ [محد ت1 ءعطنع 2طع20ععمع 211ععم 2 15ءاطع

 ظل ةمتمع جابك !). ]لعد 8ءوؤئءطعم طعاعقممأ 6223113 مهعط لععت

 11100 عاج :

 ه) 2618/7: لذع ج11ع«عمر1دعطعات اال ةكانات ععات 17710 عا 27 4

 ععااتطعغ 0جلانععاطب هند دمهم هذع زد دعاطو6 جلذ م قةسسووعل 1 ءطعو

 طعن ودعا غعم اعقةوط عع, 35 ءاتعات 121112 5121 215 51156136 012غ:

 ةلتعاط 016عوعم امصعاتع دأدم ![عقرطع 177160عج ج15 5نطواندغ ءا2ع5 20ءا

 1 ء1عتتعات 0584272 طعنه عطغعع 1ءعلنلعا> 10 5و 1هن2غ 155 15820105

. .21-2911 3:511]) 

 6) 112 هيمغ هل-ر هدد 62/-رهكت :١ 1مل عصج 1ع 211ععم11ةءادع ا-

 اءاقمد 2ع 1 ءاصعمم لعات ]رعطقع عع 83غاه1ز]2 1عاطل11ءطعت 00عملت ع7

 51121212 ء5م1ععاد عج لعا ك51212 228631722014 17150ع. 11 عدص 2. ظ. 5

 151201 [عطقغر 0355 01غ ظصععا 12 اععاط طآطقتتو ع121164 11, 111 3

 هزءال ءاص 8110مند طه6ه06غ ةروص هيف اتيب ةكئالمللا لخدي ال - مو
 0ل1ع ظدعتمتزز 2 121 5122 111ع1 5ءاعغع 1151 عععم - 50 ا[ةمصغع 6عأ

 211135511264 0ع 2ج11ععمرنلدءطعم 1مغع1م1عاغوغل م5 01عوعع 5معانعأ «ع-

 0عانخعغ 77ء2لعم: 01عخ ؟7ءةعمتنتلكأ 21ءعطغ 12 1ععا2ط 21152 12, 5

 ل1غ ةصمعرم]ءعمصتت 2ع ء12ع5 121عاطلاطدتعا 1مم 12 داعا 1255. ا مص

 ءو طعاددؤ: ا1"عدص اد ططقصل 212 126122 ءانعأات 2115610511563 5

 12مم, 2265عع 2222 ء5 51ةعطع22131 1735ءاعزز - 50 ]1عءقد2غ 121

 لعمح كلع اطعامغتع ععطعم : اا7/عمص ءأاز2 183121 12م 1701

 1 ةءطغعزنل طغاة عا, 226عع 5زغ هععمعاماعأ 7ء70عا 1701 2

 01عدعت (عمم عاطكءطقلتا 721غ ع22> آلآ/ةددعتت ع5 آ1115دودقر 0ع ا[عاضع

 112 0ع 117ءعءاعع, مجعءاطلعص)ل هند 516 ؟012طع» 221غ عدم 5324

 لعدم طيطصا علت عن 2ع طعلععاعأ طقأ (ل لد بارت افرذعي نأ دعب). 2+

 523162112, 0255 ]ع0ع 1ظرطعوعءال] عوذدانصع 701 2ع عع 150 221 116 عالل

 ؟؟ءمخعالما> ءا2ع5 1211 ععدءاط]1هددعر 17عام 1210155 - [عنعتت 0355 عاضع

 اظاطعوعطل1 ءوودات0ن عر طعأ عانت متعطا الاعتت (2ءعرتدهدعا) 21177©ع5ع20 5120

 0ع انمعانعطغ عاعاءطعجن دعطغعم» دعار آاعةدصاغع 0ع كامن تعععطعس

 ىعملعم : ]علعت لهن طعر لعد تتعاطغ لذع 1ع نطل [عي طلال ععصر 15غ

 21ءطغ1عر ان. 2. 22. ط5 عاط 21ءطغ 2ع طلاصعع, نع 8؟عاعطع هاعطأ

 1) ظعءاورد1عاع زد 1'ءاهإ ل, 10و 7عا. 151555 1:



 18 عم 8011 هك 811111]] 5

 عزز 1عدأ111121 01222212610015 ؟علا110ع11 177ء10عا> ]آعةونطخغع !) 120 50

 ]اعقةمصغع ]ءعلع» طوع مات 15ءطعد» 411ع«ع0م17عوع ءا2دع ءطعدقو 11211115

 دا111115ءاطع هما معوعم ععوأعااا 710 ع

 6 ملمع: 15غ هى نط ععطقتتمأ عاتاعطةل, 455 لعن 2:همطعأ

 هعاطوأ ههاعاطع 1عاع 17١هطغطعتأعم ععابعا هت ععاطمل اع 120 51غ 21عطغ

 11110 عدؤغعم5 كع 01عدع» 8عاعطتتت2 ع 17101012 عا> 11261 5ع12ع12 1-

 1056م1 (ع2055عل, 112ع1 (عءا1ةاطط15 0ع عطعتل 1211112, 12115 ©-

 ءا]1غ طقطع : ]0165 اعقدمع كهعاط عمت 70ه 04غ 710 4ع2عا (ع1ع110-

 طقا اع عم 1[عا1 عام ن2 لع 11 ءاانطت“152ع ع5 ١ ه]لعع5 عاعاعطب

 120لعدح 01عدعد> لع (ع]دتطع ه2 1121211 1012 2111ع11ععأ 0

 نوع. الن عمم لع 8ةعاصتتز 2 طعطقتتم عر 0355 0ع 2*همطعأغ 0165ع

 (ءاعاس» 015دع لعدصح "كلل1 مم1[ععأعأاا طقطعر 1ع لعووعم 11221012 عام

 هزع 10غععم 222غ 7ع عا ةعاعم, 50 ءمادأءاطع 1ع 1 1دععر ها ا// د]1-

 طعام, 1غ عع 2ءممطعأ د15 1ع1عو ءطعتسدلت5 طءط220ء12غ طه

 121م1 ع 1121155205 عم 1831ه2]]1 داك جللاعد جادعقصس عا ءطع اكان

 ععاله 2 لط25غ عل عم دمالعم 2 اطلاع دع ل1عدعو ةكمصحاط72 ع داعات 1عم112-

 [عريلعم ثصخغاا 01212 1ع عا 12 1012جع2 0 عمم 11 17ءاأ1 3111 عا 1/7 ءادع

 211512211011 عوعأ2غ 2)

 2. ]1ع 221211ء]1وزعزتات2 عع 0ع 8انعطف ع2 طع 0ع (613115ع25ع-

 ][ععمصخغم 151م1 عأ1 ده تاع كعم كدطل عدت عنا قل ط155ع 12 عد 5م عع

 11220 12 ع+ 11015ءطع2 ء1عمم عم 2 1عاج آلآ ءاغ 02م1 عم 1 1عم11ع2 عا

 834 م1ز]2 ”). اك عامع لع دهملعمععم اععغجعم1ذءطعت دعاعغئعم طقطع هاعط

 2212 هةماعطع» 1 هءطعتغع2» طعوءطصتاتغ 2غ: 51غ ط110عم ءادع 5مع21عالع

 رز ععمغتسما ءطاععتغ لعع 83مئزز د. دمدلا طقلغ ةطصعم طتعطءأ عل عت

 2161 دعامعت 11710ء1 عون عدت عغط7200ع2 ء215ععع :

 ه) هدا4 هامل. ]طلاع ١7 هياط عاما ] ءانعت 821 هل1ءاتك] ءاناتطععات 17ءال عت

 111 80210125-20111 عارعر» 117 ءاوع 17011 217ع1 (ععوزءطخغد مانت اعاعا> 2115 20

 جطقاتط لانج تعااتطتا : ن5 1طتتعمب هغ1721عع7 آ/ ءةنوانعأا , 01غوع آعطتقعات

 2111 17 ء«21211216311311ع12ع 211 ©1116 1ء12ع1 0313115, 0255 51ع

 01ءدعاطعص هدسسك 1ع طءاعءعمصأم15 ع5 نم1عط]ط 1ع 1223122 211111

 16 ع

 6) د2 هومر, ذصقعمسم (22311 مهعطخو ءاذأر كممذ دحمهط هلتغ عت

 هعاطعم 81ءعغطه0ع 0ع يتدطا عمدوت تحطمآت]اع جانعاط 016غ 816ءغ ان

 لع لع (بطقلتلعس, ل2 50هعدم للع تانرانع]ء7ءاذاتتع ع5 "هلآ جانح

 عان056م2 0ع5و مثطات 8عاعع طعئدتندط112 عع اعةضطعر 1ع211 20212 01

 :) 801. 256 ايهييو الا نيعيش هللا قلخي لف ةكراشملا نم ردقلا اذهي متيفتكا اذاف
 (ام فصو يق ةكراشم 2) 101. 3174-292. 2 3) 17ع1. 2131:1123 60. 18انظ2 7
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 2دطا ءعمتت عءطقل أ مل55ع انك دأزغ 201:ع00عأ. 50عون 1ع 317-111731]5111-

 نضع !), 120 لذعغ طعطغع 0ع 13عمل16ع2 1702 0ع 21155ءاطل1ة5-

 ]1 ءطعم 8ءععءطغوعبصع عع 8[جعااعءمدح هتعر» ع5 ؟هطط3م 2) نه 5

 112101ءطج1 هلع عمو ع5 1[ةصواتتت ح لع 12 51عطع21 6173 م04

 مطاعقةدحسص ]1 05ج ع5 "كطاط3ود رونت - ]عقةمصعا 2115 067 516طع2ع5-

 ةورصتطهاتاع ءطعدمو ععكم1ععتع ءملعم, نع للع5د للع 83عصتغعا انت

 1طعع 51عطعم ع موتاعاعم طنط 7).

 ىلا معاسبلت «نرع تيحلا قى. .سداسلا كابلا 101-101. وقوع 67

 بوجو تابثإو ىلتعلا رظنلا لاطبإ ىلع ناهربلا ضرعم ىف مهعزب اهوقوز

 رك عاطغ 2:2 عمت 155عمر, انك 77عاعطعم 01غ 83غعاصلتإ]3 016 7

 جاعالعم, 0255 01غ طظءاععممعصات5 عع ا1جطغطعتغ ماعطغ ك11:عاط 5ع1ط-

 . داقم ل1 ئعد طصوماتص للعم كهل عزت اتت لامعا 8عاعطصتتع ع5 انطح

 [ءاجا طوع 1محهنت ء1120عغ 7عم0لعم ا[عقةطصعر دقو 10222 عا2ع 501عطع

 كدت م :1غ3غ جاتك عم الل دعا ا عمدحتت ء25عط21 0عو 21:هما ءاعاتا 2

 1) لطءوم ل1ئدوع 8مم تسع عن ةسطقصوععتت لع سعا لتع 215مل لعم 5071

 همقغع» منعط لتع _؟قةلطاط3ك10عم ؟ءنلعقم عاعد 10-511130 2516ع 5. 5طمانعأاع 1111520ه] ع

 1[دءرن 11201 (1[ عمانع (0ه1هدتدلع 1[مغءتت21هطصد]ع, 1586) 11 ع5 5خ. 70ه ثصص. 3 1ع

 زن 121116 عع ]دطتناا1120ع7غع 215 5ا3021:5]11 ءةتكعط]1 ع2ع72ع2 261502623 165

 هز20. ةممانعاع 7ع عاذأ نعقس 2مل طمعا دانك 1مدعدت عدغم طلقأ. ةتتدط. ع0. 0ع 60ع]ع 11

 ودمر ريم رمح ةعصص ةسح ]ةهطتتع 227 0. 11. 215 0صدجز] 20عدهات[عقدحصلاددع 2111620 عط

 جاد 3[طدتلعدك دا ]دطصقمت طعتتعطغعغ زعل, لعد ةءعامع ةصطقسععءات 215 5ا1]ة01 تلك[

 ردزم 1201 61هص انطعدت ه5 0عمعامكأ عع 1:ةءطعأم ع عاط ع5 321]511 77110 ان> م55

 هص كانتتع 34,50 هتتك لعد © عوممقطعسسددمطس 50ه زعاعتت ةرمواعم]و مانئءادعت» انتطء11 عاعاتس ععاب

 آ13104ءز12 ه1-]هدسقمتآ, تان ءاعععاان ]16 ((1'هطقتتر 1'ةهكوت» 2211 63). اطط 152

 صتعاطغ مقطع طعوؤنستساع5 772072 5225 طنط كراع 17710 هلك 0ع ند: طءمعاعطسعأو هد

 لعصح لعن 513م1 0عدنعزطمأ طعنا ه1:عاع 770م (81ه5*< 6503, 1'ةساطآط 337.12, ]31و

 عمو. 11183. 117, 1000,21). - 17ع1. تجاننن 51 ةصاح ا هدنكاءامانطع هجتتعاط اة 110[عدب

 1[فععارعت: ءطعد دندن 15 همدحتصسهغلمد جيتواططع ءغئن. (ةسقأعءعتلمصت 1894) 61 120 26502 5

 11. 1آرددصتسعمور ]بع 0211126 0ع ال2211 1 17 ( ع 8170, 17 249). 1016 3ة2881ع2 65

 عقل عم سمطا لعد 1. ]. 132 0. 111. وعل عد دعست 331]301 (1طط جاحشككت» 20 ةقم) 3

 مرنعع طقغو دأط0 طلعات ءاتدك ن2 عع2211: عصص ءاتكأ]1 عاج 7 علع 5غ 51 عطعت 0د20]22عطح

 كمل[ عص ةكعينعص ةعطغب ؟ععصعتت لتعوع طصتغ انطعععاطاسسع ؟هد 18135515 11, 5101ةز تقطر

 نصل 12214 11 هنععمقةطلا. آتادعم دهاعطع ائطعمععابسم ععد ذح لعدن ىنلعقطلات ع 0ع
 © مهدت ز هلعم 5. 11310ءاعع ذض 7101106. 1.1 0.

 1مغعرتعدددصأا 156 016غ 1عمعزعا7ساتصع 0ع قصطقص عع“ عدن 5ن1]ةصن- 110ه طانط ععا2> ل5

 رى 0رصصمزز 0 عددصط ةددععدت مهرج كعصد 2]/1311*.

 2) 17عا1. 501*1125, طومان عو 0'هن 171 54, وص ؟1هغءد 1.ع. 8

 0 كالد ل ادن 18



 1118 7490111 ه1.-8811111]]. 53

 هدعاط طماتقدو 1120 055 0ع ءاس21 معرب عع هتك 01عدءلطع ةكصفمت#لان عا
 طجطعم اعدمص 120 دزع ندط عودت عد 1ص0ع طقأر عع 131 001015عطع

 1مم211 12 8معوعوب معمم 5ءعأ !). طانصأ ظكعوان 22 ع2مأع 0ع 83ةغ2]]101 6ع

 ل1غ اهم معغع525 ع5 مهموم هل- هامل هلك ططاععسسكط 15نعانعالاع عا

 17 هطخأط عام

 1) المد معطقع# عر ل15ما11ة1عم0ل عد 222 عاعم, 53غ ]عع ءاضح

 جءاصع اطقعر لعن عم عوام عدت 1710 عمدم 1 ععاطم عدل ع 11 عاطاب ا 111 744241

 متأ 7عاءطعمب عب اعقمصع 0222 2112 01ع5 اطععاطغ لع ءاطعا عا

 5 عاط1 ه5دوعءسم عم عم 11 عاصانتع ععوعم 1ع 250عنعر ل1ع 211 5ع

 1717 ءوع عع مم 2ع 1771110عر, 1عدا5أعا11 ع2 رىعااللو ح وو 5مم عج 51ع ح

 2111 101201 0ع ]ق2 عع ع5 2821غعو 00ع2 0ع 7عاووء2 1316طع 5

 ىمصخ] 1 غ2ع5د (لعو ا ءهيغع101ععتوز, 00عع عأا1 عع طعووعت دعاتقعاعم» 0

 120 دءامعم التأ ملغ عمةووعمعا 5عطقتاع ععائعم0 مممعطغ7“ 2).

 2) 1206 1ع 1.8 ةطغعط تايعللعات 51كلا ان 221222025 2

 رز حمص ل معملعمر, اعةدصعم ماعطغ هاتك 035 ههه هل- هلأ هلك الات عا

 وعام عدعاج 17عطلعطصر ةطتتع 2 ءالعإل جان 1[ةدعم. طعم ععدممعا2ع 2

 156 ماعطغ 1ةطلع ل1عغو 1811غغع1 ه22115ع20عم, عم ععط]110عغع طقأغ 5

 طعرعتأ5 طات[2105 32ع657210غ, ءطغع عا انج كلتتا5ءاط1ا155 211 ءانعأط

 ]عدم ن2 عدص 1طغ دعاطعات 5مغءاعد1 24102 ءاضع 220ع1ع ععععال ا ط61-

 5غع]15, 1012 معاعطع ةطغ كدك طوءاح11[عوااتمسم 0ع طاعطأ1 عاععأا طعهضح

 همحنعطغب 50 دعال طع طعأ لعصم 202 ءانعأتا 7611701161611 02

 همععادم عن, هطصع زن همدعاطع ءادع مءعم5ةملانعاطع كسنسغم1غ3غ 124

 8ءعادن ط1 ىعتنمع ععاغعمل هدمدعاطعت جان اعقصصعات. آك02ع1 115 ]3 017

 انمغعم ل عطغ ]ع همعاح لكعصح 56320 مان 21 ع5 طرعطق عاتق 5ع

 جاتك[ 1 ص نم 1ع تعز ع1 1ععلعس دلك كمتعط 1ع 702 ءاتعط

 جا15ععطعم لع ظءاعطمتم عي متعطغ ععاقدأ ؟ءيلعم اعةدصع ”).

 1) 1ع 1[. 2.

 2) 801.6 2 كلا ركب مأ هجولا ضاييب مأ ةمللا لوطبأ ةنع ا اذ 5

 فافسالاو ار را را نوقلطي اذه دنعو ( ءاعدلا ّك در را ( هع“. كسلا

 3) 1801. 2 ع 0 دقو كد هنم ملعتلا ل كاك دع لوقي م دالأ اذه ذا

 دّرفتم وه الو هزت ةزجمم هل الو هسنل ةصعلا نم دحإو ديا سيل و. .اضيأ. ملعملا نايغت
 ةضراعتم مهليواقإو ىلزثعملا وأ ىرعشاللا 5 ىفسلفلا حبت | ىردا الف هريغ هب قرافي رمان

 ىرا هل هوجولا ضايبو ةاعلا لوطب حيجرتلا ىسفن َْق دجا تسل ل مهوقعو

 4 هيف ا اقا ريفا
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 3) 1آ2عز 11201536 ع2 834غ ] 3, 0355 226 121542114112192 624 2

 2مم 71 1!!! عر ]عقار 16 1712 ء1]ر م24 0271 21 ع]تمز1 7مل 7س

 #7122 ىه2 !) لطابلا نك ءاراكلاو ا م ةحولا. 1ءوجد 121

 18ءاععممغمأ15 0ع 11دك محتز]ت دغعءطعد 01غ ععاعا1 عد 1111211125612١0

 0 ءوعمعر» ععوعمتتط عع: لتع ا؟؟هطعطعتغ 156غ لعممصحعط طعأ زعمعس *).

 4) اطلاع لع 117دطعطعأا م15 23731 51ءطعا, 5120 طقاتلع 171211-

 13556 جا112101ععءطعطر 1835 51غ ؟ءانطعال 211502116120 1ان1 025 11عطغاوع

 ععاقأ عا 122ط ء.

 5) ]آندد5و 282013, ؟هصقهعط دزعاط ,ى,0ل1غ 1ة1[حمتذءطع عممعا2ط0ع 2

 ردعطل 215 51عط21ع 2د12غعءاعم 5مده1غ ع2 17ع20عر ان2غء1 17ءاعطعال 1

 ءزمع لتع دءاتنعصس هعطعملع دعا: لتع آرعدنع لعع كادصممو ن2 عمدت

 0. ط. لتع كهمعدصم طقهال طعم, 10طعأ اعط 1201 2212© 62055ع2 51120“.

 اآن1ع5 2ءاعأ, 355 لعن :همطعأ 16 ارعاتأع ج11 16 2ع10ه1عانت5ع 0عاخ

 ]عاب عمل عر كس أمة 1غ3غ 2109 63171ع5عا 2

 8عتمع هم311 جنك لتع 11710ءءاعوجبمع لعع جعاطغ 220 م0516 0م ع

 عم 8ةغمتتزد ”) ءامععطك دعم0لعأغ هن ءانع 2119611262716 اك للع 15

 562110 م1]112ع ع5 11 عمت انك انع]ء7عأ5112ع 05 22231 17013115. 512

 []ك111ع هنو ععاج ةزعاط جاتط ةعطقأ 2111 0ع آل 2ع1طت7 عاذر 0255 5ع1طذغ 01

 8دغصتإ]2 لعمح 2222 هلعاطغ ءمغئيعطع اعةسصعتر : 0221 21115 01ع

 طصخأء1311122 1111 جعوععا> 035 23291 701«عاطةةعاططعات ل

 طا هيقعغعانغ 1ع 1 ءطغا عع لمع لع ا11ةطعطعتغ كم عاط 11

 هات هممت ص لعد لامعا 18عادمأعاع جنك عم [دغاط عدحدأت اع (طكدلعل1)

 نملك لع 271ءغهمطتتوتاع. 22311 .معادغ لتنع 2هنجءملن عاععتغ لعد

 عدكم متعاطغ جاتانعاع, 0150 عان1 عع ]ءلمعا» ج15ءطع» عد 0-

 زءاعءعدرب هل 0عصعد» هد دعاتع مطعم 0125 220عأغ 112 0ع2ع2, 2

 ىنعاعطعم ء5د ج15 طءاععممأم 150111164 ؟7ءم5دعأ ن0 10 1ع 5ء1ط582-

 1ع طم عيانط ل02 ده دعا7ع 5أعا1ع جاب غعاعر طقهطع, 1ع ك1ءط 01

 مسمر خغقغ ءاصعد نصا عاطا طدنعم 1محمصم 01 غطخغ ءاتدعغجأ 10 عع اعقل ع ل.

 1) 5. ةدطتدماةقطآ1 1514 7. 11. 1. 151555 71,1:

 2) 7601. 364 ةرشع لاقي نا وهو دحإو قحلاف ةسيخلا عم ةسيخلا م انلق اذا اثاف
 ةليزأل يت دطولاو انت وا اهقوذ امم ةرشعلا ىوس ام لك وضو هل رشح ال سك نا
 مهيب رّوضتي لو مهلك تدحتإو داقنعالا !اذه ىلع فلا فلا عينجا هاف: ملعتلا بهذت
 ىلا ةقرفلا عم قحلا نا ٌلدف م.مزالت ةرثكلاو فالتخالا لازي ال ىأرلا لهاو فالتخا
 هيف اودجول هلا ريغ دنع نم ناك ولو (4,84) ىلاعت هلوق لد هيلعو اهتلك ةدحولا مزال

 « اًريبك افالتدا 3) 5ع هزم لما 2[. 2 4) 15م6 2[. 3
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 ]د11 101ج !) 1ع ىرمءددمأطع 11710ءء1ءوعتت ع عا“ 53غ12115ءطعص

 ”1طعوعم. دمت ءمغانعاط ععطغ 622311 ذص للعم 2هاعسمتاع ععوععم لتع
 21ءائع 11عدع د11 ءا12ع 1512551521112 0ع 1عا1نعاقدعم ]عاطتعد

 هام. ادع 112152121 0عغ 2515 ءطغعت ةاعاط عاتعاتر 11:1 7 11

 ءمر1 عدعمعج» (كهعصم ها 5ءطعم) ظعاععم ماض 15دع2 50114 لعص كمت عاط

 ان211ع1ط 17ه عا عدع 1120 171ءال دعا طععادتن ط1 أع 11201102510114

 (3536111) 215 5ها]عاطع ععوزعط عع 2115013 عاعا1 ءطعات 17 ه0

 ع5 ظءممطعغع2» (2355) 120 ع2 9عوعام]1ءطغعات> 865112211111151

 عمم 8ءوامتن طا عن2ع ةزعاط 1055 111 ا/ ءلط21111112 (22211) 0

 اعقةمص عر, 5011م عاج 122312114 ع2 2 عاد 211131111611061 (©5 12651738 الر

 طعا] كعععم طصغدءطعالان2ع 035 2222/20 , 016 17ع1ع ]بط علان

 ءام جان 1عاعز2 طقهطع 120 11عاطتت2ع57ء15ء1ط1ع0ع2ع1غ 1121 2

 طاهغج كهمعالع» اعةقدصعم. عا طاع عمماأم15دع2 ءةوأعاعت طتخأ طعلدتتأ

 م2121 12101جع عع 5اعطععطعتإ عم طءاععم مغ215ن1ع116 اععاطعو انه-

 1ءطاطتتنعم 1]صمممصم: طعا] 0عمعات 061 21ءاأعات 177316 5 2ط5ان10, 01

 21101162617 ظرط0اغ5ء1ع10112 ء12ع7 215 11211131 2122111112

 2ءعمونر ء1241عغعا> 211 35[1دع2ر 016 هزعط 030 1عاآط 22 1ع 56ع11 مه 5

 ظ2همطعأعات 5ءغدعج 7؟1010عر ن2 12"1ععص, 014 01عودع“ ن2ع25ءط1 عل ع

 ععادددعم طقغ لك نعاط ط1هد5وع5 12 عطغ0ه17غ جان !1ةدعصر 00ع# ءاطعا

 هةءاطخخ دعا طعوعادنس ط1 عغعم طاص عا نط عزل 1 عاععبع (3130) 1ع 1170101 -

 ][عءعاأ ع5 5353111 جال 77م1 ءاطعم, ةاطتقعال ل كوعط 21ءطغعا1 212:31 01

 لعدح 1هحدطت 5ء1ط5غ جا1ععوءا71ءاطعصعت ]اكن 0 معان عع 01عدع2 نطقج

 امال4 258 لوا كافوا قم

 ظعأ عع غعممم01ةتعات 1120 1[عمدت عم ه0عا] عد ثعأ ععوعال 5 ءطقأأ

 [1ءطعا» (2ءوعاجع, اعةدصغعات 15 طعجاتع جانآ 01عدعاطعد» 2م001115ءطع

 مع 22ع26ع 21ءطغ 315 8دمأ5ذ 0ع طصخغدعاطعال12عع2 0645 2

 ل1عمعم. ظطعصمو عدتع اعةدصع» 1ق7مهأغطعأغلادءالع ثوان 722غ 2

 11201 1ان1 01غ كتان ددعطأ1 عدا ءاط]عءعاغ دعاطعم 1245 عءط ع1 0112ع2ذ

 ا]ندن12 112ع15ءط160ع عه هزعاط هاعطغ موز لعد انط11ععا ؟ان]عدط3, 2

 01ع ععوعغئا 1 ءاطعم 8عدغؤلسممم ا15ععا ع5 ةطلعط هتعاطغ 2طودها1ن ع (بطقح

 جاع ع طقطعم اعةدصعات, 5020 عضم 112غع1 لعصح 12141155 ع ةانطز ءاك

 عم ال[ كاسم ع عماد ءاطعمس, كعمعم 8م ءءاطغعبمع 1112222260 5ع155غ

 107 5كرنع 2عل2 21156012204 222 تعا 012 2222-1 0ع5و 2

 ][عةريصغعا» ل1عدعدج طآ105 دانطز ءاعغتل ع نطق دلع عم هتعطغ ءماوعاطعات ذ).

 طز ءدعرر كسندعتس 0ع25ءائانص ععم دءاطاتعددؤ نهمدل1 ءامع 1821 5غءاطسمع

 0ع5 117 ءعوعوم 0عو ةفم/رق# ادصل كعات ]1 ءاصتانط عقات ءةدعطا علعمطعتا 12

1( 1801. 4304-4 20( 16216 101.4 



 56 م11 خ15 طكلظ5 122411125 5

 ععوعام] 1 ءطغعت 1*خج عع (2ع 221 27) جنط ك)ر انج جان عمت آخ عواتل 3غ تا عع-

 1ج م عع, 355 عم 12111 انك لعدد ©عءاطاعأ ععوعأغجا 1 ءطعت 11002113 غعغ عا

 11ءطخغ5 جاتأ داعاط» طقطع ن2 همتعطغ 016غ عاوطتغ طممتغ هاعاط ؟نطتقع, حل

 لع كلع 838متل]2 016غ ارعانأع 5ءطغععءاعع2. آ)1 همه 20

 11م ل1 نم عع دعاعم 13عومعطتصععم ال20 [لطاتص عع, 1ع تانك 1 عام

 طعأغ عع 5ععاع ن2 جانت 8ر10 عان2ع عع 5عءا1عاععاغ ؟انطقعات 11

 او دعا 1م 22عام عطغ 016وع5د 21ع1ع5د عاعاعاطعالا اع 0255 12 عم 8ع-

 داتسم 0211 عم ال10 0211ةغع [2غع15ءاط1 علع جانا ءاغان ع 101221013 2.

 ]كردزع ممع15ؤ2م 82ءلعم أت 2ع 12غ 016 11710عض1ععاتت ع 0ع 7. 112 5

 10ممود16102 عا“ 83عصتل]2, 1ع 0212111 ؟عوتتاتط 0عغ 5120, 0355 5

 جاتددعع لعدم 13م1 015ءطعص نطق [عد 12 4ععو مأاعج غةهغ5ةعطا1عط

 ماعم 220 12 عم 117ءاغ ععطع, عع ةلعمسخغا 1 ءطع» ثكصممةدعأط عنطعطأو

 0ع هر عز ممبعم [ممحصم تان دعاص. ]ن2 ةزعا ةطصم 1ص ل1عدعطخ كصكمتتعأط

 ]عمار 1137216 ءهم6عءععمد5أ[ء]], ده دعز ءزننت - معا 0ع 51ع بج ج15 عا

 21-211511 مر1 م 17 ه1 عاعات 01 موعا 17171010 21221311111 00207 نيل

 م هم طغت عاص للذع كزعطعء طعتغ 01عوعم 17 0121055ءامانتتع 211غ 22-

 ء«نلععم عم. اد هع 0هعاط عانغ 225عاتعءألت, 355 ء5 12 241112

 20111 84017311 0+ [)21ءاطلط1]22عع12 ععطعر 0عنع اكانه 0ع 21عطخ

 12 دا1ع ]30مل ع ععلضت 0ععم دعاز كذع ان:ددعطع طقطعو, 01عدعت تصح

 هرماتنعا» هتعطغ ةقعمخغاتعاط ]هنصلجا1ععاطعم, 00عءع 0عمععم كمطقتل ععات

 مر 1*ءاملعم 121ععاطغعم , مععطخقص 0عنغ 5150 1ع اكنصلع اص .؟عنصع

 آ3110ع1 جا 1423ععم. ملح 0ءمءمدعاغد اعةضطصأع 22312 12 0ع 12غ 5

 17 هزنطقم ل عجمعأا 101 طرعان عا 22ع177ع15ع2, 016 211551 عدل 2ع977م-

 15ءالعم عتود ءالعتت ممتن عاج د11 د5 مغ طاتغ لعات ؟ةيردنم طم عا ع

 (هعجل1 اعممم لعععم تمعن ممسطملا مممعطعم. 12م ءامع 1عطعذص 6115

 رم ء5 5غغغ5 ءامعم اطلادهصص ععالعر 0ع“ داع 72427 هل-اعماتأت

 ]355 20 016 "؟ود5مم3 1150 لعد طمطع ءاسع5د 220مطعأع2 112 51عط

 11 ثكصفمتنعأ]» 10212. 1016م غةزلعطغع» 86702 ع ]ع2ء» ©عععه4

 طعوعطختخت 20ع16غ هع لهصحتك 0255 ءءء اطصعات 6ع5612222 2266552

 501 ععاععز ع5 232201عوع5د جادت عأ1]غز ءاطلععا2 50521 0165 12111 11661

 طعوءاطعةصاععم لعد 18علنص عبد ععد 2ا1ععدأعاطغر 10عمج عن اطصعات ]©

 ءارع 11م هم 22230145 111 11121 100 1012316 11561513556. 126-

 ةقعاطا1 ءاط ؟نطتععم ةطصح 1غ ]رعاننع عده26ع (6105ءاطقأ2ع جان, ان02 131

 117 هاطصتن 0 عع 1مح 122120145 جان ءضاعولتا عم. ]0165 قع ج15 اد ةصح

 1316م ةانكدعتت ءانعتعمح 101202. آ11/هدحنغ 011غ ااطتغ كعمضر, 02 ]ععاط ءتت

1( 1”01. 404-45. 2( 12606 00 



 111:58 420111 ةآ.-8811111]] 97

 مهد ةطصعب دعتامعم مفعم نعال لنمعط 117120 ع طعاك 3ك عا عم

 ؟7هدجانع عد ءمعم ه2 لعمم ةملععم طع عاذعم 7 اناع ]نان عأأ

 1و, دلع ةطغ دعطغب متعطغ ءانعات ة1511ععاتتلل, 1120 0355 1طخغ 15

 عالنت ط عع, 15غ مان20عءل 1 ءطعع دلك لنع اناتهن هتط2ع15

 ]رع جم عانع لمت ق1 عم 15غ ءاص الادصص 12 0ع 0عععت0 702 183513

 عع طمممعطغ 222111 كمعمة ام عأ ءاط عق6غل1ءطعد الآ وعز تان 5ع12 عا

 طقغ ءامع 1[ عانعامو د115ععلم عاطخ ءاسعات 1آ01212 5عم17012عأ 1120 0

 ادم الد22ع5 *مى]7 ةلك جانجعم ع1 لع سنع 8طدطحمم 220 5

 ل21, دعلم 22همطعغ 5عأ. 1*دمأ عءاطصغأمت15ع20 5ءءاع» جقطلأ ءات هلك

 هعامع ظكسطقم ععات, 1120 ه5 156 عانت 22ةعاذعط, 0355 01غ كدطل 5ءاطعت

 0 ءئءعدعم لذع عع هدبعتععم انطعموعع. ةكسسعاح 01عدعج الدمع 223عاطخ

 ممف مانعا هتك لذع كيم 110 د11 2هعءاط 22عطغ 215 01عوءعلطع (هقصتح

 1[1ءاط» ك1غ ةأؤ غ1 ءطلعأأ).

 آلم 25 اعقةممغع» 01غ 83ص 2 2264101 عات, 177ع121 111212 2

 الدم 702 عمد 522051774 ءمعءعوعمععدأع]11غ 1050ع, 0ع زعمع

 17ه: نكدءاجا 0 تعد (0عم ان مقعط]طدمعاععتغ ن0 تاخ20عص1ه51عاععاغ) طحخأ

 لعع ةصلعععم (0ة[+غ[نعطل]ععاغ اعمدصصطا متع ن20 لعدوع» ثصفماانعط

 لهطعع» نسم جعزءطع» 156 215 0ع لعد 1ممصم ع2 817

 5 51256 21611 227 0112 همم 0عل1ع 012512 1-2116 70117 701117

 طعمعتم ةطعابت ءلوعم. عمق لذع 53341-آرعادغع هال عم لنع عقؤغانعطع

 ©( دل1 63غ ؟هزج ا؟7هغعت هتك كه ؟7ء2ععطغ هلك []هلعدمص هك م ([/8//20/)

 امصعطقط ءمز طغعدعأاو عع هوو عم لعد ععوعصستا ةتانويعم 551

 طهطع لنع 0ةغغان ءطاعءعزغ ؟انان وزعط طعوصممةنعاطغ ا[ن50 تمعاط 222

 ةملععع» طقطع كعمدعا طعم ةصفممتعا رنع دعلصع 2ءعم5ود ءنط06 عن

 [12ل134 , ظزدؤتست. 22311 5عاطوؤ4 طقطع معمم لمع 1*ةدحصستعاععأأ

 1201 ءاعاط عدد مما ععأ6 طعئاتنططت ع1 51511 1121 112121623 5 5ءز ءاح

 لذع ثسودددعع هةدمكتطععم» طقطضعص: ىآلآاكهك كدت 202 ع2 2عا11110-

 معان 21ج (0ءدرر 2 عد طقددأ, 17110 هلل1عد عدس كغغتطاتغ ع5 5511و

 عع عيوغ هتتأ لعصص 21206 دان كللدط طقصقعط17ءعاغعغ 120 تاك 2

 117ةهصلعاسلعم, جطعع همعط هتعطغ جانت ت5عءطقتت 0ع (هصح 72,1ع1ع) كصح

 1دمععم لعم ععمقطااع ءنلعم ]عوصص'*. كتنعا لعن ]12 نطع لعن 221150

 11 طععاتع دلات1 016 1]2دغال1 ]ءكاتوأ 50116 لعن لعد 51515ءاطعص "للعمل

 عقععمعتت مز0 دصععأانطتا انطح تان طغت ءادعمد, 0355 016غ ا 015[ءعالا12

 تهدم اجان1ا11 طتعطغ 60ه 17ه عطعاط 215 110ع]عاطول 211111611650

 ى1ءملعم اعقةمصع, دمدلععم همد ةزع ءامع 1'هءطغعتغ دعتاب لع كن عط

 عر عادع 110ع21ععغ,ر عكوصق ءطعغعصقو ة1ع جاتعط 0ع (]هلننطع عا

 83غ صتإ]2 لاء 8ع عادم جانت ءاطغع ؟ع712616

 ]دو 612156 ع+ 1عغ26ءزع هل 016غ ان مكعاطا]ط211ععاأ 121765 3
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 1111 1ءنطعال جاتك 11210 ع5 كنت وععمدءعطعأا5 1120 0ع 1ءاغاطتق

 عن اط عا عاما لكان 0ع جانت ان ءاعععتل عدم. 1طتت [هحمقت 5212121عأغ 1310-

 ]1 نال ء10ع+ ءامصر ءيطعاأا دل1ع ةعاعت 7012 1115 1عع]116ع1 1

 1110 نط ءا2 1ان2ءال1165ع5د ]رعطعم. ثلانأآ 011110 ه11ع59 2

 ”1'عز1ع5د وتعمد 0ع لذع 713 5وذان54 ءاطعت 5ه1ءاطعات 225012 ان

 عع ءاطخغا 1 ءطعص عت ععممعاطتكع جاطععاعطسغ 1عضلعص !), 1ع ءاتأ اطقت

 ممدم1 عل جاتك ان21ءطا1ط211عع15) 12 عم 15غ 7150 ع2 (!1دتتطع

 لهدم عمال عع ةهمح ا11'هاطصماغ ع5 122222 5ءا1ط5غ 1712 ط1عا1ئعأر 0

 11211 5ءا2 1 عاطعس اععمصأ 15 11 ء011ع226ع1 عع عا, 1701170

 01غ 1[ عادع لعد 4ق0لعمغ عم ههعاح كعدت 5162 ]ة265 1213121 111 71

 تعالت عانت عاععا عاب عاطل عاطل 113:

 ل ءلمعات ه5 1ذؤ6 ةهسنعاط 01ع5 هتعاطغ 12 عآ1دتتط 7101ج عمت 1 هزضح عد

 2ءاتعأ, ج55 عع ][محدص» 5عاطو4 كعر ةصفمتنعأات د11 [21]1عط1ط211عاأ

 ىيطعطء. آدم طقمع لتعم 1علتعاتعط ممم كمععامعم 2:0م2ع2ه02-

 1عيبغعم, ل16 معمندةصاتنعاط هتعطغ انطعتت جلال1 عم آ/ ءيتلمعاطغ ءءضطقطعءد 5124

 1110 ل1غ5دع 8عطحتت من2 جانعا 211غ 112221121 2115 عج 111110

 زعمعع طعمدمم ععاطقمع طقطعم ]1عةمصعم, لتع - جسما هنع لعع 02

 [عمغا1 ءاط]لععتغ نما عمم عا1 عطل كانت طحلأ ثسددعا7ةطل عا 701 كل15ع1-

 1ةااغعر ؟17ءياععاطتأ - زءمعم ممم ماناتعأطط ةانعأل 2111 1267 كلتك1ع5ع

 ها 01 عدعم اعتاب 0ععوععاط عا طقاطعم 1010م. آئ1ع ا/ ءيط1 عال 5

 اهتنط عمك ءمادم1ةعاطع لعد 8علتصس عاد 2 عع ع5 11 014 1211 17ا01-

 01عاععت6 ءامع»# 111 عءاالان0 ع ء1ل100ع111ءاطعات 7220221 هةانعاط 11 عمد

 1آد11غع هتعطغ معمص .لذئعغ تدطل 0ءعععر 016غ ةطض 57022 122222 56155

 يجمد ععاب طقغأعام, 016 نلت عاد ع 1211-1531 عاطغ 5 ع2125011161ع

 2هالل 20ه ءوجةطعد محق 0 عاتب ءطاتعاعطغع. ط5 اعقصمع 152 ا ل5

 211121 17 ء12ط1عاغا172ع5ععاد1 عع لع 220م25210156ع72 - عمض 11طع1-

 جاتو ل ]عولتسا ءامعا“ جاتك ءامع 5620. [ناطءعملنعد يصمص ععاغ اطتقع

 1) 18:5 ؟ءاطلغ متعطغ هنح 8ءاوماتعاعد دكاتت, د55 دان عم عععوزط ص [ع 1530715 1115ه عاتب

 لتع ص زعم 217261ءادعرد ععوععج 1ع 1”هئ0عضت م عع لعدن هدت3000هعع> (ع5ءا11عطلععلغ

 ؟ءرو0 1 ءددعاحر 01غ 21ه كذانط ع 215 ععداعطغا! ءطع تعابععب 7257 ءاععرتاعم. 183ع1 ءاصعتت 501ءطعص

 117 عزوعحتصع ؟اطمستأع طقممقعاءكع عم 6هدد1ئ5307 مهد ]آعمتتم, ةودنعل هلحلتس ط. كةزد

 0213112-21 (617 0.11.) ععوعسصتتنطءدت عصح 1كزز ه1 عصفت 1غح2 1811115-21 د1-آكةصسنلب 7؟ءال

 ل1 6عوعرن زم علم عت 221غ دحتغ لع طغعتاتطصاعد 5ةصععتتم "معتاد 115 1]دص عدت 1 ام

 مص( 21[عاع. لكان جمع ع5 مدع دعلسعسب ةصاع 221111114 جان عدماددععص 215 لعدد ت1

 ععوععمات طع دعاصعم 5اهط قردان صاع جان ؟معت1دمدعصد. ىآد عع 5ملغخص طاعوطص طغعاعاا عد جطغات صاعطأ

 هاك تعانوع هتنلاتن ءاعصم'' (دبشب الو 0 ناطلسلا , 5اناط]عآ, 18. 535 7 27). 26 7

 قادت 8ءاعع ملحةكسصت ذص 182ع020 (ةأ. 488 0. 11.) تلعاقمعر لممذ تن لعص ةاهاغمص 1[1عءاأ]عكةط

 ن0 ةءعاصعم 17 عمن ةلزعكسم هالحال ]1ع 215 2ءعنععد هتعطل هصععممدت متعب طقاأعرب ع1 51

 ةءالعدع 116ع10عمم منععس (1ط10. 111 849 97. ان.



 1211583 7430111 ةتعظ4]]811111 59

 111 غءاالن 0ص عر 5ء1طوغ عم 516 ع2 501511512 1 13-253111 ع«

 ءمغدمعةعطع, عع معمر لهف5ذ لكهطعت ءلم غءملعمم1 ةدود [[ط معتصم

 ا[عمردخ 2 عز لعام عار ةطغد دمة عل 170116205 2115ععدعط] هدوء ةعأل).

 ىالصلب 1م عن عدوع عع كنغعم الا عاصتت0ص عر 1ع 22212 701 111ع2 2

 (لعدح 1مححصم) طعوععم 22ةءطغعر 17831ع ع5 50ع21 11771 طكءطخر 0355 51©

 (ل1غ :همدعد2015غعد) عم اءانعع ععجاعاعم 1711502. 1061213 2

 51م عدم ةطق]1 ءطعور 175 51ه ةتموج 1223121 12ةط]1 عصر 1701 162

 5 م12 15اع م صاععم طعص عطل غعصر 50 19010 ع2 1011516 ء24ع0عمت عانت اءانعع

 جءاطعات, 00ع1 70131155652عا, 02355 ]ء2ع ]12 1]0عع 17ءةةانءاكأ 5ع

 اك عام 17 عيمتنم 1 1ععت 110 دقصما 1 ءاط 26ه د1عأط طعطقتتم ع2, 0255 عا

 11ع1 17011 17 داتط ل1 عانت ع ة5عأر ع1 1155ع20ع طرعانأع 3115 112121[-

 (ءاطوععم طرأ هطتصتصع 1[كعمضصغم15 035ه طه طعطر 0355 ءء 712ط04ء2ع

 ل126 نط 27 1850 2 ءع1ض م5167 2 ءاعامعمب عش 17 ىوتتسلا1عاعع11

 ةهطعع 1غ 5ءطعات 7مم هةءطقسلا1 ءطعم ا/ هي عوعمط عا 120 701 ع1

 تعامل ان ءاعان2ع دعامعا» عموم ملغ 18012ععض, 1ع ةطغ طلعطغ جان-

 انك 1021121 156 ه5 1125 قاعطغ 77ج ط1ةءادعاصلا عطب

 0255 51غ اا/ةدطعطعتا 5م: ععطعم, ؟عمط 51غ 1طغعمم . 12220

 مسمع 1

 ال1ع 234م1 ]1عةمصغعص ؟ءمدتعطعا> 016غ ثطاعطصاتصع ع5 (22-

 ععطا1 ءطعم) ثكصدمان ءطع5 1طتقع5 1223121 (هاتك 51020ع21051عاععأ 12

 انمقعطاطدعاععت) لمصتغ جات 7ع2ع1ءاءاطعلتر 03255 6173 21

 0لعو ظءممط عغعم 12 ءمغاععم عم طق00عنط دءعاصع 5201125 5

 ظعاشت عد ععواعطعم طقفأععم 1120 5دعغعم, 355 الطن ط22222ع0 5ءا1ط5أ

 هل لذعغ 8ءعوصقمء ان عاطتت7ع ع5 ظءممطعععم-نطح 1 هلع عند عدم ملعطخ

 0عءماعع. ال ءطعم 11هدتئعطعات يانا ان عا عادا ءا12ع1 5ه]ءطعات اء

 عاعتءاطسمع 3) دمعمونعزدؤ 22311 هسنك لتع ععمدوو 08 عمغا1 ءططععتك اص

 عع الطن طخمصت 22601 جاتك هغ, جاتك 01غ ا1101200ءعم, 1ع هع ةةعمخغااعط

 كعب هنبك للع لك 16مم كنع عل 1011216: 1026225 ع عض نطل 126

 1[دفصت 122 ة17ع2طو2ععمعم. آ11"هط]ل دعت لعع ةكمفموانعأتب 5ه12عم آ/01-

 [دلطتتعات ةتاتك لتع نطمل 1 [عمحع ات لع طعاععممغر طلص ععععا 5ع1 عال ةلتك

 1) 191. 106 1هة]ددم 111 41.

 2) ]101ع5و طعمزعطغ ةزعا» دزعطعت» جتك 01غ ك1: ءط 016 (ةدصطتغ1ىةءطعص) 111560111عل 6ع

 هءانعأع طعطءصعأات ططاتسع ع5 ءاغوعمةدوز5ءطعد 1 ةسصل1 ل عد 1115 غد 0511 : هان طعدعطقلاا أع

 داعط ططتغ 5ماعاعم, ”1هتساعع ن0 18ءاتدتعتص ععا> ( تادن1]سماجقفأاط 11و, 2 ه0. 20م معات

 242,13). ]آ1.ع10عم 156 ءتص ءاغلقتنط ععد (دنعأ ظقصلع نسق دقذءت0ع5د) ط1 عت م15 5

 الآ ىلع انطعم لتعوعج نطماتكعح هج دءاسعتط ا1:ءاط طعم1هعتذءاطع ؟7هدنمسعتاع متعال عد

 ءاصأ15دأ غال 72ء16ععدمدوءط ةااتح1-1؟213 181نطدكذتتت ط. 13112 ( ]ةلعاتغ عل. عه 10

 171 241 مدعطا1]غ.) هتعطغ تطول عد

 3) 1781. كتع ةدصعاناعاتط ع 211 1ع>ا5[غع]11عر 5. |
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 آن د[عاطا طةماععأأ ن1 1ع1عد ععالعأ 2202159701165 1115دعم ءاطع طعاذ ان ععالا-

 هعاطع 1201 ءطغتصع دءامع» طظطماطخقم ععات, للعم عع دعاطوأ, اص ةكصط ءاندعطخ

 عم عيتصس علان عاعاععزغ دعامع“ 1ك عمصأم155ع 12 عم ؟ءم5ءاطق علعمعص

 2, ءاععرب عج 117155 ءصفءطقلاب هح ل عمعات عدت ع1 معن غعاالطقخغ 215 1ععضمل

 ءا ععاةاطما1 ءطعع 18ةعطعع]اءعطغغعت, دعاطو6 عدم هتعطغ ءةطعطأ ').

 ىما]15و 126ع7عووو ع 8عاا3دع جاتك لاك11 11 ععدعاطل ءطغع اعةوصعت 1ع

 جءانععمةدوز5دءطعم 1آدغعم طعغئدعطغعغ ىععلعم, لتع 622311 طاعع انطعت

 ل1ع طظ110م1جع هد 1ه]لعدطععقء عم ةدصخاتتتغ, 01غ ههمعط 31غعمعه

 ال1 ندؤعنل 2 ةمكمتت1ن عا دانك عنا! ءطعت 00ع2 م20 م1آعأغ15عاططعال (نطق-

 جاع عت مممعطغعل. 514 5120 12250 17117011 عم, 215 512 - 05

 همن عاغ 1عاح ةطصعم 22عاط1015ءطعم ][ءمم26غع لح جان 1'عا1 3115 220ع1-

 ىءاغلععم نعال عد هتعطغ طعاععمضغ جان 5ع12 5ءاعأ ع2. 5 156 2. +

 ماعطغ ععات2ععم, عم "للا 5. اكدط1و (00عم 1ع 0ع 172123120

 502516 21152115م1ععاعا 156) 3) جدتك 50251ععر» 8عءماعطغع» 226213-

 نتءاوع. كلتك ع+ 7ءعنغ عد 622311 تكتمل, هطصع 1[عمصتتتع ع5

 لدم عمد, 701 ءا2ضعمح 25ء100م20ماطعغعي ءىمقطلع عم 12 كلاطقع

 تعجل حان ععع7عغعج 1721 1120 كعدح دزعاط جتعأب 132 53530 71عاع

 هماععج1111كع ىحمصطقم عع ة255ءط]طهددعم. 111غ ءاصعمت 15 2

 ناطق هلع عع مصمم عا 2231 علم 12ج م0501 7710 ع ز علمعاط ماعاطخ

 زم ؟17عطتصلسمع ععدعأمأ 4. ا[نطعنلتعد تعتل دءاص كلنآأت ءاعلل 3

 2011 ]دطعع طدعأت 4ط41دمدات1ع عد الطددغدج1طل11 02ع1غ: 1؟ءااتعط

 156 ع5 هتعطغ جا15عع5دءاط]هددعد, همه5ذ دءزدع ا171آعددصتلءعا, 016 دلعط

 لهعاج هتعطغ حجاتأآ 025 1آحغدصا1]دطغ 0ع5و مصعد 5ؤعر طعوعاطتةماعاعر

 طعمعأأو 4587 120 71156 561765ع2 5ع

 رقنودعاطملأا ذذك لعع 77جين» هل-دارعاباو ذط تل اند م1ةعان عا عجم

 محدن 02طعت, لح 22317 6مم ءامعا طلق ذم ةءلمع 76غ: 0

 طدءطغعتمات 2ع 5م ءطغ, طلعات جه ءا2ع 8عماعطات7 ع 2111 0ع 112661

 1) 1ءزءاع 22. 16.

 2) 81ناجدصحصتع0ل ط. زكر زد 228030, عن د15 عقأؤ61عطع5 11ءعوود ةهصعتاءعصصغ 5عاط

 ى011غع 120 ءاصع عتممووو 72دطا ؟هدد ©1ةانآط1 ععح 1د20 (1ططدح دال خت درحص. 289 ع0. 211ة1ع

 17111 22): كأم هل- هيت ذص 1825030, لع طعاطقتتم؛ءاعر 0555 أع 5ءعءاع 0عد ةدلسمفممت ص

 رطص انطعءرنعععدص ععم دعا نصل 0عءودعد ةمطقسععا» هرج دعاطع 6ة((11ءات]ءعاأ عادت اطاعد (ةتت

 340, 17111 175). 25ء310هزد»:هردط عاعرد : 81هلبدسا1ت1 5. 1-21”د155 12 5323113 (312. 25و

 17711 18)ر ءنص دملعرنعم هصص. 322 ذص 5354 (17111 100).

 3) ]دعم 1'عرعغ عماد ءاتتتع زد عم 0121 5ءطعس 2دسصلعأعز دادنغ ع5 مر اعةدصغع عال عداانعلا

 ل هلع مع لمك متعطغأعع دءلصز ءطعصقم 1كأ ةهسعات 016 ؟17ه1هل15دغلهد نهكأ ع1.

 4) 1طص هلعفؤكع» ه0 هصص. 499 (ةغ, 129) ةطاناسمابقئأد 11 2 ه0. 20م6 5

 تانز انآ, 11ه 1ع هلحءطتت]د15 (آكدتانف 1305)



11188 788:18 41-8811111[[ 61 

 رز عمعر» ظماغ طعام طعاععس 2ع عز ل1615ءاطعم 1طمتتت 12 1252115631

 طدمدط ط. *كل1 د1- ال55 (5. 3ه4ب) !) كعصاععم, لعمح انطةةععصك نع

 طاعم يدقطلاع د تاععاعأ طاعطغ 211211152112 151. ط5 دعطعتماع ]ع0هعاب

 لومد طلص ن0 11علعع ءاص دعطخا ص 1ع طحتغ 01عدعصت جتك عز 1615 ءاط عمم

 ظملعم طمعطعءدعطغععغعد اكلدصم عا 22126 152م012111 211

 قةطصانعطع 17 هالعدطءعةءابصع 10 طمعا جتتك همة عمعم 7عنغ ل ةططخم

 12م عل عملع ١ 2هئد11ع1ع جا عمم 1 ءعاطع2 ع5 3512[18 د2-1]عاع

 120عج 1712 2111 ع1 عع لعاوعم (ردجةغ عم !كل1ءعطاتطتو اط 1[ ممم

 12011 ءوعاعأاع تا ]عع عا ءاط 77ءوعط 5عا2ع1 "1 ةم1ءعءاععتغ 120

 هةعا2ع 025 ن15مزان0 عا ءطع عءااعأ دءامعمع طع دءطقكاأ طصعغةعاطخغاتعط

 هانكلعط م عملعم طعمط عمم ععم طعوس 0ع عع نصف ططقموعت عع ة5ءزءط

 اووا18 طم ووتوا 01

 ,ىط1عوع هءاععاط] - ممقطاع 8ااعطت طن - 156 12 ةمدطاعم 0تعطغ دالعاتم

 جا5 ءاط عممووعتت 01 عاعا, ةهان0عتتح هع 215 ءا2 ع2055ء © عاقأ] 1 ءاطعتت عد

 ماتطلع. ظن طقأغ 12 عج آعا1عامد هج لعد 51521662 1120 76101663 27
 ؟عموعط] علعدع 81ءاساتطت عع2. 101ع خ12 طعن 5د3عغع2ر 0355 عن ءاط 111ع]

 مطلع طقفأعر دءطمات 12 01عوعز 11'ء1غ ءاسعاج عانتءاج للاخ 2عاج 70د 11 طحت عأ

 211 21ءارعاج : كعاجات هان 7ءدتاعتتنلأغ 035 هته لعد, طقعأط اطقعام ىللا1501:1ع1عر 1116-

 1ىعاقر 0.1. ءان 5ء15عغ ءاصعسم ]علعص, طقعطلعتسط عن ةططت ءعدوطاو

 عممودعا» ه0عت: اكلعاسعتت اهتم ةدصح طتسصعأا هع 1120 016غ ءاطققال 1 عع 0
 دطعتن عاقتت ط1 عع نع عج كتوطعتنتت اعدانتعت> 0ء2عاعاعطعتت 7عانع]ار 50 71
 جدملعتنع ةسحتت1 عع 7هدج ةطتصح 1120 ةءعاصع» عدوا صح ةعط غ1 عاعاط, 12 0ع 11عدع

 طا02 عر 0255 عد 71عج1 عدن عطق ةاعاطغ ةءطقعلعر, ءاطعات 501ءطعا7 2355 تان 235عءاجر

 رعت عانت ةتتعط طاعطغ5 2112عء2 50116. 120عووءا> معاج 516م 035 56عءوؤعب ةح

 1211 016 لعد 8 ةاءا هدا 1701:1ءل1 عا 1ع ظل دتنطط155 ععععطوات طقفأع
 طتسمست عار عاما 21521111627” 3).

 انام ةعاطعم طلع# طممعط# ]15 دءعطق ]ةطعطتص0ء2غع ههعط عدم

 ااةماع دال اجدلعاع ءاصعم ععمقمتت ع ال دعطمطمل عزت 5ءاطع5 عانت عقر عا

 1ع 711 2عا11ع56ع25 ا11عط 1. 0727/7112 ءقادطت عال 1111 0ءا> 18361-

 ملغعال 12 511021 طاع هطهعاط طعاتتع 121 56117225 15غ ).

 1) 78م1. 5نماطسمطسصو 1آ0ءن 15]ددتج 11 61, 5622151ءءاطغ عن 721011662 55 1

 2) ىم طعأ الل., ةءطخغاع : 17/7 هج. آ1عغ5 ذأ حمعاط طعاتتع تصب طل عنددنعاطتوءطعتت 11ع]

 طعأ 5ة0همهط1سءطعم 1ةدمهك ان نعد م1. 18. تتكتست, 21011, 15132 52 5. 11. 113113

 للزع هتتقط 8:2عع 9.

 3) 0ديوؤ عد لزعاداسطتو 8ءدءطخعلطاتصع هد ةحدطأعد (1كهردعدط 2 ععط 1772) 273. 1ءط

 ؟ءنلمصاعع كعص كادعطتو عند 01عوعع 566116 طعتتتح (. تهب مل عربون ةص طعالعط. آط لعتت

 مص ءاتاعتم ع تانتن 56غعا11ع طعما عطغعغ كات عاحانطت طمعط : ىلا هعططع# طقدتع زعاط تان 11251عدأغ 4

 ظوفتتنفي 255 دءطمص ءلص 220عدنعرنر 1معاعاطعتت هزعط هتتعاط كصعت 181هطفستت علق ص عتت 2222

 داعاط ءاعد ل1عدع» 1اكيصقأوتع طع 1كتقتب طعلتعسعأب 124 42011ءاط 7161 614 عمد

 رمت عا 1216”.
4 210116 1... 
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 ا[ءطتغ دماددعم ىلع انطعع لع 1دصللاتع عع ى52662:نرع!) همتغ
 زطتعمست ممفماةانعا, 02355 122 عنطقاط 0عندءاطعم عع عق6غا1 ءطع (نطقع

 1جاعاعز» 20م1 12غع» جاتأ 5هطض0 ىطاتعط انطع2ععطغ. 1173م 1125 5

 1/7 هداج لال ادبملا تم ل ةلعاتت يطق غعار 171110 ع2 17715 12011 عع13116 1

 نطعع لدك 1عءلطعم عمو 7 ه-5ه86825 دصغعتت 1 ءطغعأ دعتمر لع

 صح ةنصاغعت ]دطتعطتص0لعتغ 0. 8. 2) زد عع دس 12-112111 221 تعد

 1عهععوعب (01غو5ءطقكتغ 2 22312 طحتغ زعدعمم طصفمءان عاطل 2111653 11124

 ل1 دعامعات جن اعع1عإ لهم 1عاعطغوعاةسطا1 عع, اطمح ثصط ءأغات7< 2011ع20ع

 ؟7ه11ع طعغقروأؤع 3). 1)1ء5دعع 12 دءامع#“ طوصللا1ع 51عاط عع

 5ءارتأ 20عآ1 156 درتك كعصح ةؤءم (ةطتت-ا-"ىل13 جا- 12 هتتتر 1طن 11222)

 111 6غعد ]دطغطتت 0ع 0. 82. (ةطان-]-1د135 1خطض 21-(21121) جانع

 طعمعتعأ. آ)3, ممع12ع5 117155ء3قر ل. ل114551912011 11 51111 111261 0

 طمعءووع طعقصس ل11 ءطعم 27م7 1100-24 ع1هماطتع 014 02131115 طعجان ع1 عع

 ]دوغعزر» ءيوءطقماأعمل طعطخص0ءعاغ, همقءطغع اعط 5عامع2 561101ع2عم-

 هعا0ت1ودع طلعات 21615

 ]11 6دلنك ععطغ 622311 دانك لتع 117101 ءعدصع عمن ركن“ ععوعسج لذع

 1[ همم معغع12 0ع5 22231 دجانكععااتط تاع طعون 2 ع2جع 0ع 23غ

 نطعع ©: جسعاط لهطعتأ مععنلعس للع 11ءعغطملعمج عمت 77225244 ر

 281/ ان ةه/راتام اح ظكطخت عاجلا ععوعغجأ. 5عا /اعأ 15غ اطحطت ع101"1:

 موتك ععجاعطغعأ, 014غ (عوعصعتت 20 2طقان101021 2ا1 11111ع1و 3

 هع هؤعغ5 دج هتتك طلصقتتكآعم222, 0355 جانعأاط 016غ 23غصتل]د 01غ كم

 ءيعاععمصات اع ءا2ع5 12233 202 521 216طغ هاطقع طك ع2 011 5

 - ؟ععءا11 ءاط 10عاذعا 221ععا 6 31:عا - 22221 ءالكلت عادم اعقوص عرب 1عاتات عت

 0255 محد جانت دزعطعم عي طواععمساما5 عع 1[ 1 ع

 ءامعد 11ءاطا طوتنعو 1هندمت 11غ طعلا111عر 220ع1ع1وعلغئ5 016 طصخ-

 طتاطس لع عع زد لعدم 5ع عد هان 22عع0 عام عاعو, ةطع ةاعطغ ا

 همعجاء11 عرج دندععاواتط 7ع ]رعاطتقعات (كعأغ 120 1022563204 0ع كلتأ-

 يوأؤعالاتت ع 11.5. 7.) ؟011ع205 1طع22105514 دعا, ك2 هد 1آععاطخ»

 ا : : : 1 0 ١ 1 5 ا 5 ١:
 1) هزع مخك طلعت طعنعلاو 101. 160 ها“ ةطصخأ: نم ةيبوبرلا درو مهنا نوعزي ان

 ( (80) هيسانسلاب نيفورعملا مهاب

 2) ]3104 5284: 260٠ ةنس ,دودح ى . طلعدع قصعماطو ذأ ةزعطعت اند عمات, 02 قطانح

 4135-1, طعإ ةكعدح مق 1”ملعاسست ءاكقطسصأ اذا, 44و ةؤدحعات, ةحنعاط 1اطد 11آةهعدح (5غ. 456)

 ةرمرتعاطغأ لمعهد ملعطغ زطح ةاصصع ءا2ع5 11عاعط155ع5 ج15 211ةدزاتط عدأعا“ 72عام

 3) ]3105 © ءمور. 11183. 111
4( 1"01. 554-55. 
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 عاقن طا ععم ماتت ل16 لكس عءاعءعمما12ع لعن طولص 21 ماعم, 01عاطغ 2ع 5

 الا/1ودعر عم 11002113 عا> معاكم 0عمط 1

 ظعصت ءعا[ععمف 1ع 15 جاتصل عا56 هعا2ع 11710ءء1ععتمع ع5 نمل عاد

 مست عم عد. ا طقلغ دك هصععأانطغقغع 112016 6م لعموم ءامتععم

 1120 51عط21ع وما عاعم 112 0ع ءامعاأععم 5ءانعمت ةعالعملعم هاعطخ

 1111 طءممعادأةطتع 1). طلو دعا ءاصع ظاطقء]20160هص (330), لذع 2هعاط

 هطعمس لم عاط طصلغ ءاطع2ل 7115322 1261 م0111 177010عا1 5عأ. (]) عا

 72115262 156 1011 عزت كعاطلتتوو5 : ,ى,1هطعأ اعط 1120 2211© 22

 5120*) 3. ثكألوو ]كتن 2211111125 05 1آ2]1ععءاترتذ ودون 221غ 2201 عنعصح

 آل2ععءا77155ع2. ظطعع هعاطوأ طعأ ا/ ءىدتع ل122 ع5 113071 15 5عاط عا

 د20 ع عانت ط1ععاد (ععدأدلار اعةرتصع عد مه لعد 8ةعصتإز د ةمتعاطخغ ج15 [ععطخ»

 [ءماا عانت ع طغعصتتغ#2غ 1ءللعط, 02 طحدتت لكعدح 22همطعغع 120 عه

 (ءمموودعم, عع ا/ ءءاوطتععم 12 دال ع2 آعطع25:77ءءطقا 15د عءن قط

 ءموتانا0عغ 1عمل عا اعدطتر 1141م 10124, 1ع 11311, 170 ك1 15

 ظعاوماعا ماعطغ 70111ععغ ن5 ءاد 212110 هتعطغ دقت 21326 15, 5

 12221 22120. آ101ع5و ا ءياوطععت ءمكادم1ةعالع عال 12541111101

 018 ع2 521556 هعصت 111-20 1221167

 تابثإ قى ّصصنلاب مهكسن لاطبإ 3 عباسلا قابلا 1111: 101: نو مكتوم

 عةمبصعلاو ةمامالا

 1. اان ءدص 16 83هن1ل]3 ع7 ةتنال31511111[1111ع21ع 2115 ع2 8ع ء15عد

 2111 ظعاع لا كد ع 1طقع طرعطتع 210155ءاط]ل1عودعد, دطصتعت 51غ عم

 فس ادعطعم كتكغعم مهعطر .ءاعطع لتنع 8ءمءءطغعسمع ذطقعد

 122221212 11طعطق جان ه1 74يي كاان عطر, 0. ط0 02313111, 0355 آاطقنع

 1هدد22ع 1701 *مآ1 د طل5 2111 ع2 عععع2 173115 عاج 17 ءاتاتت عاعات 0165عا

 الل تصلع زع كدت عاح هتان ةنءاعاتعابم 17 قالانعانت ع 11 عا 17 01 عقل ععات 1ان

 01عوعاطم طعدؤ6لمسدسمج 100عم دعاعم. طعدد هعوععامسان طع 411غ طلعت

 022311 لعص 72 عطب عاد دق, 0355 جانعط 01عوعدج ةكصف مانع ]60م

 18ءعمععطخا عانت عدع1 120 1ءعاطلع. و 177150 2 ةءطم> ع2 2

 1) انطءرن نع ءةدوءطتعلعددت ان عع عوامل طتطصع نص كتع [لص مان ع1 د1 جاع عن 0155

 11201 طقطص0عإ1إ؛ 22311 صح 18ءزودمل ة1-ةأت]عم2 55 7ءتتقءطت علعدع 1 ءنوزهدعت 0655ء]1طءط

 5. 211. ط1 ١

 2) الكدص طقغ 01ع5 523016 دسنعط 12 101ععطلعتت ”1'ءزعأ هتك عا ء2055ع2 ؟ثتتك

 312116 سمانعاءوعكنط»: موق ةسف ىتمأ ىلع اهبظعا ةقرف نيعبسو عضب ىلع ا
 ض را لذ 2 2 2

 هللأ مرح م نولحيو هللأ لحا, ام نومري معو نيدلا نوسيقي 7ع1. 0ه21طءان "ملا 1م

 ه1-[دسمتت ةةسصنع طدزدذم هلعكلس 7220111 41
 3) 1ءجاع 122. 18. "عا. تجانتن 1طقأتن1 ]ع1 ه1 11824 و 72111662 9



 64 مل 41:51 21:5 111141115 5

 هع عر, دعاطوغ ؟تنغ لهم 1ممدمت :ععاطغ لعد "كلت ءامع نمط عل عملا عاطع
 2515 عت طصلعم. 11 لتنع ممم اطصعم جصعوم][عهمصمغع 1 ةهغ5ةعاتعو
 ودود عع مءموطعغ لعم كلت جب دعاصعمت 11211015-1122220ع ةان5-
 لمن ءاعانعاط هعمدحصصمأ طقطع, ؟عاطاعت 016 2850129111511 065 242081104 ذ
 ءطعمدم ءعاطلعم دزع ةنتعاط ةنع لتع ةكصصمفطصع, لدقذ عع []طءمعدمع
 لعرع آ17[1ن1:0ع مد 0 عمعن وأخ هز تان ع2 ع1ط26101 2111 ع12ع 65122
 معرعومز جات5ذ 06م 8[جعااعمدح حت عممعا 216 ع5 2عموطعغع كات عاط كاس
 معمم 1جدولعنع عع 17همءعقس عع ءى1ه1نجأ دعا, ال1 عع 1
 ع5 مكة, لذع طعأ لعدم 1702ج 5دعاجان 2 عع عم 1]ممدطم1 عج 216غ
 جا ءقعم !). 1005 غدد ةغنع 1ان 01عدعاطعم 156 دءطعص لكنعاط 1ع
 1:جغئ5دعطع جاندععوءاط]هدوءم , كدق5 للع ؟عيوعاطت علعمعم» ة215115ءطعص
 5ءاععئعم زع ؟عودعطتعلعمع [ممهصتغاطعم ه1 نعم جملدأءاا عصر, للع ءامعم
 مدنا لع مدع دلع عع عمعامد ا عع 2هتتاندأع (22652) عد 1عغ2غعج
 اطعم 18عمتطعب لتع دملعتتعم - داع 016غ 83غ1م3]]1 - 12 121
 طلو ةدلتك لذغ (ءوعمتج دمع دزعاط هةؤءانع 10115ءامعم0 عج 1" 015ع هر ءزتح
 ةورععرع 1]تممتمع. .ط©لذع ءاتع 5عءاعغع طعطختت م [عغ 1701 عاد 1223212 061
 هل عع عم, 1255 1طقع ؟7ةغعت» اعاط ل عم10ه5 ععدؤم طعم دءاعمز 0 عدمت تعط

 ]عقوصع لذع 8ءنءءاغأعان7 ع ع5 ا دعا10ه1ععتتك 0164 2111 ع12 2355 95

 17 2عقم ععرد ععورانم لعغ دعام. 50 ءعاتت عادعم داعاط اطقع 1 ع1 11م
 جانعأ 12م2 1عدعمج عوزعطغدمان 2 1ع جتتك 15 16ةآل1ج ععان20- 120
 31155165105, ن2 1ع 516 انآ ع1 123231 211511115661 065 5

 ىومدءاطص قطع, اعمددصت عا 516 لمصتتغ ا2مد1 1[ عوععس 12 لذع 1ةانأع ).

 1025 22016, 035 01 ةركاعم نع لثع 18مصعسماتا2ع عد "ملت نه

 هءعامع» 8جعاطلعم مم صعيد ةصئاتطتتعال, 5عت ن1 عطغلعر ءطع2قكو 170506 5

 ]2 116طل ةهصب 16220 عرزم 120162 1ءلللعلا 016 1012 1 عطخع

 0ءع5و ثط٠طت ظعاعع ن2 01غ 1دج ه:غط00له:عءع2> [ط5اذمح 2261123226

 6طها 1 (عمام1]عع ععاغعمل ععدصمعاطغ عملعم طاعةمصغعم ”). 10355ءاطع

 ععاذع هج 1طععمب دهدمغلععم غعج0عم21 ةدعد 11201 خم م2136,

 11710 ءعابصع 022311 طلعع صنع دن علل, 0م مع ءيودعطقم؟عهلع

 1[ءادد مل1نمع للعم كلدمد-1”مدعع زمج 1آ[مطصعم 0ع5 122222-12 2195

 ع5 اعداقمم ءى1601عغ 110 2. 117ةمعع نع زعدمع 20ععاا1 ءطعات 210-

 طر 0 109

 2) 701.67« ق مهاثمو عّرُدم ريغ يلا عزفو عيطم رخ 3 عيط هوردذ اه نأ نايتساف

 قرفلا أ للبلا قه ليم نم لاثف صنلا كلسم ىلا رظنلا كلسم (1580ط2. ىف) نم رارفلا

 ةان 1ءاماعنع» ططتعوكع ؟عا. 21011, آآط 2 3) 1ع 225 2

 4) 801. #68 ىف اهءاصقتسا عضوم هوجو نم لاحم رتاونملا يرصلا ُصنلا ىوعد اًمإو
 ؛ مالكلا لع نم ةمامالا باتك
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 مالعغعم 5من عاطع عا 5253111 226159 ع15طة1, 17110 ع 2122310 111

 (1211ط تس 101عاععا1 طعجتعاتعأ2. 101م جلت 1ع جتتكل10 ]عا ءاطع 11

 عم 112ع ”ملل1:5 كم ءاد كعس 22همطعغعم 2621ءاعم عم 11201ع 10

 جطع» 1 ةلدءعطتص عع, 12671701 عاانأ عاد ك111عاط 01ءعدعاطعو 1" عاضلع عا

 لكعا1ن عمم, 01غ كعم ]010ع2 1د15ءطع 5مءانعطع ع5 105[1ء5و (ه 5عأ

 035 51عوعع] عع 2عهماطعأغعمز هتاعع (21121ت]1عع1250211عم ع5 53ط2غ-

 ععوعا2 عوز !) جان 1ععضر, 120ع22 516 ل1عدعص كان ءاح طقتأع ا7 ل101

 طعلضت ءاعععم طعم غع» عد علم ص اعءعد ءاطكدطعصسر, لما 22ععاطا1 ءاطع

 مسددم1نعاطع 0عو ال[هدعد لع ا[ عانع1امم اططدطتمم 2ع05 كعد 200عم

 جان عما 21عطعط 2).

 اك/11 عما عجتص ع عع 8عطختت مانع ع1 (عوعصع#“, 0355 016 عم

 51 1 15ءطع 1 010 عمن صععاج ءماد م1 ععالعسم ل عم 1 20161هصعج 171عا11 ءاعاطأ

 12 7 ءيتوععودعوطعأأ عععوغعم 00عم طممتغ ثطواعاغ 7 ءةنطعاأمت1ا عال 70102

 هعاعم ”). ]ع 8عدءاطتت1]ل1 عانت عر 0355 زعدع 1120161ههع2 ةانعألل ع2

 01عام له عع 215 18-1133311 ع11ء16ع 577011 طع]ع212124 5112 2115561

 طع 72ه 121 2115 221غع112ع1عدوع طعوعا1أ1عأ 171150عض2, 5غع]11 عال

 ل1غ 8عصصعء اعتصم ع ء22ةعوععت, 0355 514 3115 0ءع25ء1طع2 (7ع51ه145-

 مات [عغعضد, 2115 0عمعد 51م 1 للع 702 1خطصعت 1155عصخا1ن ءط ء101ءطح

 ءاعرب 221غ عاغ12011هد عاج ثم عاع عدا 1ك 1010 عمن, داع ةاتعأال ؟عععد

 016 8ءعمءءطغاعاتم عع 0ع ه2 ج20عمعا 221غءاعقمت ععاتات (8ء87 هر ف

 1110 2ع 2نره2) 11 01ع (لستعاط عم 2همطعغععم ععوءطعطعهع)

 جان5ل11ء]عا1 ءطع طعصعممان2ع عد ىلطات 8عاعت, طعدت. ع5 "فكططك

 ءه201ءطغعععج 8عوعامساطت ىيصعددمزاتعطع هتعاطغ هن عاطص عد ل1011 عص ”).

 2,1111ءاعا77ءادان1ج عانت طاصتك ءا01122عر, 0255 جانعا» 1ع 1112

 انطعع لع 11150 ع“ لعد 2عممطعغعم» 702 كعم اند عاقتتط1 معا, 2

 50ع21 17011 ءاط1ععت (ه11م معا 0ع الغ[ ندات تع ؟) كعاعام عا عأ 17710 ع

 ركزئء طعطقمس0عاغ 622311 ذمح طعومملععم لمع آ1كنصلعت لع 110ه20-

 همداغتمع 120 ع1طغ ءادع اعاطع ه2 1120 عا> 0211015 31, 02355 5

 ال7 نصل عع ملعاغ كنععاط كتع ءددصت ءطعأأ طعععابعأ 7:عم0لعم اعمدصخع ؟).

 2. 11710ء1ءعتصع لعام 72ه لعب 6ءعمعتتا 1عدؤععطم] غعمعم ثصمأ عاطل

 1) ع1. 1عهدبكمعط م ء0عصاعطاتعا (8عداقتت 1900) كتع 8ءطقتتمأءانصع 4عو ةءعصقق1 هلع

 لت دا-][عهمتوتم1, 0255 0ع طعوع#ةعسم0لع 81طع]ا7 عنك لسمتعال 3[1عسلق (9. لطغ. نطت.)

 1122 ععوءابماطعتج 702لعط 5ع.

 2ا) 1ع ع 1112 3) "01.

 4) 5. 181359501, '1دطط11 7 5 يلا 06 صنلا باكا م1. 560122112, 5

 522 5:ععاطبغ 0 72,21016غغ> 29 ثستت. 2.

 كرز 1 عركاع ك1 2 6) 82350301, 1"ه2] 114. 7) 01*1. 69ه,

5 
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 0355 لع [محدمل 20111015121 عادع 5001 ععععد ععمووأو 5ان20عص

 دلك جانعط ععوعو ععملم ععرتع 17 ءناعطاتتل عع 1802111 5ءاز2 201155 ؟).

 ثسو اعءعامع» للعم طعمعءاغعغعج 1اة1اععمصغم أذون م11 عم اعقةصصع 016و5ع

 ظءاطحتت من125 ءى[71عدعر 1:عنلعم. ةطناع انماءط]طوعاععت عد [مممصت

 هعز 11 ل1عغ دعامعم ظعضتأك ط110عسملعم ن2ع21ةئدا1خ ءطعغعم 1 نم ]عع عه

 ءطعمدكها؟عمتنع ءي1م10عءاتعاطر 1غ 01غ ءاصعد 153013 00ع2 ءامع5 53غ

 طجالغ عمود. 1ءااتعط لعطصعم للع 1[1محمصتت ع 1ع 020*1عمان7ع عا

 ان صاعطا طهعاععت دءاطوأ ددتك لنع 1242 ععم702عغعوئعءم 01عدتع 5

 121211 جاتك, 12501ع22 1طغ ثصصغ جان 1عء]11ع1اقدعم ثمسععءا1ءععمطعأ عد

 11 ظعدعاعطت 2ع دؤءطغ, ةطقعم» 0 0هعا غةعانءاطع ظء1دطتتاتال ؟ 21و

 0255 دعاطوغ كلع عقصصصحعغعمر ندع 1طصغعس 12 1طععمب ةطصت ودان ءن1دطت عاد

 (5ؤءدعا- ن5 م4طعوطءمت7ع252]غان22) ةذعاط عع 17 همم ع1

 ععوعرب 01غ طقطع عع ل1 تنواتصحع دعاطتت01]1ع 2222م2. ,ى ا عه 2

 ل1غ آ[علع ع5 (ععمعت5 طلو تاتا 771560 ءاععات طرعاتعاا1112 110658 611-

 01نعرم طعاععمماصتدذع طغععومت عاعاطك 50 156 035 ءاصجاع ؟1ءطغا ععر 0

 1121 2ط2ان1جددعاز 11201 داع جان طععصات عد, ةطقح 18ع11ع10 31152ا3-

 لان ءاعءعم عوعم ع5 5ءاطهل عمق, عع دةعامع ا ءعصتتمأاأ 2ع عا

1127 

 ىف عرشلا ىوتف نرع فشكلا ىف نماثلا بابلا 17111. 601. 72-2

 (ةيهتف واتف فا اده نووضمو مدلا 3957 ةئطقلاو كك نم مهيتح

 آراع5و 1[ م1غعأ ”) طحغ كم1 ل1ع 8عطخصلل ندع 0ع 83غ2]]121 5ع-

 1 ءالعاد 1ع (2عوعأ 2 ءوأ1ة ععات 2113

 1116م 22311 0165 جتتعط 122 '11غع1 2320ءا6عأغ, 56ع11 ه2 داعط 12

 لعم ظعوصم ه1 ن2ع 0عموءااطع» 1علتعإاا ءاط دستك لعد ععاطصت 5 ءطعس

 1[ةلعط- كغوص ل مانصا]عأع. الك16م عن ممعاط 1م ءاصعت وعامعت 1عاماعم 5عاجتل عاد

 طعغممك 156 لذع 1”عدععر هاذ زعممتا20 12 1ع 123غععم1716 065 657

 ء12211012ع دعأر ءا2شع (©25115395[6«56© ع 5 دهزع طعغت 1غ لعم

 مجعم5ةما1 ءطع» 5غ2غ15 0ع 2ءموه2, ءطع250 71م 01ع 138عر 0

 000 15 ك]ءامتتع هلعع جلو 1*ععزعم عب طعطقمسلعام دعا (قر بنسه

 ةيوحل) 4ة) ”1لعمغ7 لعد 17 هءاطعاط ق1 غعور 0355 علم 01 عدعصت 1[ م11 رك

 2172 527716 همك ركقاع جن ءىععالاعد طقطعرب ؟هددتغ عانت 01 152 17701-

 طاصعأ» م2 0ءاطع5د دات عمعع [ل:غعا1 ععاطغاع1ععس 111, 035 ءان لصد

 آجانأع لعمع 10ه1ععملعمس ان ص غعاتكانعاتا1 1185 272 5627167 719611 ء]نهرك# ه5

 ( / 3 4 2 1) 16 طل, 23. -2) 1'هءعءاع 114. ظضص0ع: 3) 1 ةدعك66 23. 24م "3) 15155
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 ويرمفدع هاطعتطاز جعاوغ عى ةنعا طلعت طمعاطتت 0/1110ع ان20 1لدعطعت عا
 جاد وزع 1م لت عوعم 1”دعع 5ه56 اه جان011ععا 1" لعاط ارعان عت, 2
 همعوتع هم 1عءمممعونعمغعم 1آ0هعمت2 1 ]عءعر تا ءضادطععم ععاتمطمأ
 هزص0ل. 11 هدم نع جنعاط هلتعالغ طلخ عاب كعدح 201ع2ه 2ع 56210121121
 10ه ععوعاتت 1( غعج 15, لع طعععتكك اص ]دطتعطتت لع 80ه ةطصت ال ءدح
 ىعععع دم: لتع 183 متغعج ا12غع1 لعمح عءوزعاأكمانصلعأ 0ع اح

 1هادصح ععاتلا عغعاج 11221001 5ن مز ىع/بت عم عر1/1224 (ةعاطخل131 هل -ان01113)
 طعس ءئاعم !), دعطعم جتع ذطص 0كعمصمءاح دعالما طلعت جاتك لعدد آ// ءععر
 لع ةلطص ةدعاطلات عوواتعاط جن لكعمح 10عءعمعوت عع 05 1”ء]ودل] 21-1112
 ؟نطمعم 10110 2. 2معئلتعاط طقغ ع ذص 1عاما منعت تعاتقلا ةاعاط انطح 1ع
 1[ ءءمعاب 0ععا» عد طلعات عدم هتعاغ تحعاتع ععاجتت محق ع11. 111 5عععا27731-
 056272 112121940 ءدا2 66 كلل 51ءلل 211 291662, 525 ه1 12042 0

 هم ةلعرج (ءعدعاتع5د ممعا امحطل عال 1"عااعال 1022.

 1. طرب عاطأ داع جللاع الطانطع 10 طغععاتع جان 35 8عاءعرضغم215 عا

 23( منزز 2 1151 صاع هصدعج 1عداعاندأءال عاد 2115ءاطعا لعد الآ هدد عال عاقب

 لسع 016غ داع اص 01م 12غععم11م 0ع ( رفاك), 11

 جالاعم دعت ءرنعو 1*ه] عع ل1 غدعت (01د11 512102, ععتعاطا 710 عاج

 مان ددعط, 1120 زعمعم, 016 1غ5وع عانس أ ءاالنتع 7عا11ع10055عع5ءاج]ذ عا

 ملعطغ جانت 1*ه1]1عع طقطعم, 5ه0عمت لتع 18ةعصتل] 2 ةاتعأل 7012 5ع2[56-

 11 ءط عمد عءودزعاط غد زمان 1ع جاتك 1105 جآ1ك اصح 11ابنت طع1212ععدع ارعاتأاع

 ء1نوعاطعأا ع2 5

 ه) 1طتقع آنعطخعب 055 هك 10225024 21155ءطل1 عدا1 ءاط 111 عمت 1!" ةصحتلاع

 ع5 ؟ىلات ءهضطاتعات ان 0255 كعم زعتر ءالنع 1ععاغت مدع 1222133 11

 هعلر 1و( - 1هوماعاتج 01هدع طرعدأع 01 انط11ععص الان 511ع, 1ع 5

 ]عوز تقدما صمأ» ملعطغ همعملعءعمصعات 0اعطغ د15 ان 2عاقةستط1عع

 نءمله مح محعيي - متعطغ 215 [ن2عادتتط عض, 5020ع12 1055 215 ا ءات-

 عءاماسم ع هاد طعات7ععءا11 م2. آ5 دعا ج11ع2لنصعد 21 عاطغ كعت 01000: عد

 011 عاععتأ, دهاعاطع آرعاتكع جان 1761120312121 11110 31165 211 77151112 اقر

 11112 51خم ع5 آ1عط41جع2 21 1

 6) 5عاطوؤ6 لتع ال1 عاصتتص عر 0055 لدم طق 12غ عد كطات 8عاعت 1

 هعامع“ الد عطكم]ععع [لوانتموغ1هز> 1120 15ععاج65طءاتوتت طاع ةعأار 2

 ملعطغ جاك آنمعادتت طع (اعانكت) ععططوص الصمت 1عطلعضر, 042 ءاطع

 هماعطع كمداعطا هتعطغ دملعتت5 طعنت ءعز1غ 1ءنلعس اعقصطع, ه15 01

 1رعان علاج ءاطعات 10:0 ءمئاتط ع عد 1[هد5عصقات5 (1ىد03). 5 ةءعالعتاأ

 1) 31111200251 عل. 1ع (20عز 6

 2) 1ع1. ؟هدئ1عوريصععب اةناطعتت لعد 1ة1مصح 154. 18116 0عءةءعاطعد» 1:ه2عع طعقعاتقلا 1 عا تن

 هزءاج ءةموععاطعم04 هتتعا ذصح 111550 8-1-1613 111 11
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 ةطعع هلعطغ عدصت 1221ءا1ءاطملتاب 0455 لتع ىطاعطصتتصع ع5 اآكهم-

 5هعمفاتك, طع 0عووعد» 8ع[ عاو]زدد1أ نهال لعص .الطنكا1 ةنعد 1ععاتع

 ظ1مطعا11عاععت6 طعصضودعالغ (عزت طعضاتأ دزعأ جاتك الةعدقمم 1120 5ء12ع

 ظد2عأ1!) '!), 01غ 0021151226105 065 رك 17 ءاتاتت5ةعطع 2).

 2©) ثكسعال 035 10هعمجد 761 0ع آن ماعاطألط211عءعت ع5 1[مهصت 15غ

 ماعاطغ ج15 مدرك جب طعن غءالعم, 1250ه1عرنت لعن [ممممم 01عطغ جانو ءاعط

 جانطت آ[22ع ءا2ع5د 22همطعغع2» ءىيطقطعم 110 ( 11د لج نمم22ع0 15غ عم

 1ععغجامع عع ظءممطعغعم). اطاسصعم ل[عممعطعم ند ن0 1عطلطدت ءءاعل ةمعص

 5هعإ 1هءطعأغ, دطع» هاعطغ ال2ه13115عر 212131 016 طعطقع 02 06

 ككمم2 ع5 2عممطعغعوم هدعاطوغ 1صصعءطتلا» عت 0100021 2ك

 هعطخت د صاعع2م0 15غ 120 12 طعجاتع هلتآ 01عدعاطع هاعاطغ5 1721ج هلك

 ط1 مط عال 1عاععتت طعس ودعطخغ ”).

 #2) ظطعغعصضم اعهعصصي 0ع ]دن طعر 0355 1ع داغعم (نطقا!عو 10

 ل1ع ,عممووعم** 0ع5و :همطعأغعا> 5317:4617 هع عدعت 5ءاعطر طتعاخ

 دلك اعنا طعس عال 1عملعص, 5000عمزت> 15غ 1055 ع7 ءىأءطالتطع 120

 ]من2 عر ع 156 1عل1عاتعاط دننك لعميد عءداعطغد مان ]ع 0ع انضطء1ععاطص

 (1عأغعم 8عوعاتت101عددع (ع201) ءاصعد الط ندا1 22 جان طعم عطغع2. كحتأك

 01ع 8ءعوعطنتدع 01عدع» 5ان00ع 7ءءطقص عأ 0ع5 عوعأج 215 5121

 ةعطغ21ع طاتعطعر دكت هرج 15غ ةلتعاط 1ع ا/ ءضاعتمملن2ع 0ع نطل [عد

 ان (ءعمموددع2ج 21126 211566101112112. 71122 آل11ع1ةاناط1جعا 1710

 1221 كن1عاطط 01عوع ا/ ءي[عاطلتصع 1ع

 ه) 10355ءعاأطع ع116 جاتعط 02702, 0355 51ع ]عع 2ء150ه2ع2 5

 7ع 2:262و6 اطعوط ل طح هج اععر ةانعط 01ع5 اعدوطصص ان2عم آ[ععا2ع 220 ع7ع

 طعم عالنت ع 1211م2 د15 كدك 1 انتم عا قةننطا1 ععدلعا ةنعد 11عع2د0ل ءاضعق

 ج20ءعرنعم ال1نكأت 2. اظاط 72 ء11عاددعت عد 1صصص3* اعوصم 0هطغعأ متع

 [عونوعوأذء11 71 لع

 ط5 اعقصمع طلع دل11ع2ل15ع5 هلك 010غ عع 1[ 1- ظناعا ةتانتع 12

 ظععتضومعاطغ, 0255 ءامع دهاعطع ظعاطحتت مانع 2جانع1عاعأط 016 ط1 عه

 عم 17 ءءاعءاتس ل1 ىعنصع ع5 2ءممطعغعر 1270191عدنع ), 2 هع عم

 ط0همطعغع ل16 ا ه122ا3عع ]عمم 2ءموهدعم 12 ؟1ع1اع» كلنكذمانات

 [1ءع5ونؤوعوأؤم1]1 2.

 1) 82280301, 1”هج]ع 29, ؟ع1. 81نطمستت ع0. 56010. 11 587 ةدص.

 2) انطءوم كتع ة(غءالسصع ع5 022311 ذص عع 1ىدتك 1ءهعع و5. 8[دعاطست ءطغعص هز ع

 [كع1, ©عء5د. 0. 11155. جن ةءانصععصو 2طلا. طلوأ. ]51.6 6.

 3) ع1. 12ء: 151جم 111 239

 4) 85[1515 5و4 7. ان. يكل 0 كفل 5 أايههز 1156358 11 35893 .٠*5 ان.

 تحت 11110 تايد 131: م ءآد ىدلا ١ ب ني هب لكشو عراشلا د كلذف

 )ع هب انا كلذلف
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 ر) ظططعم 110 زعمه ل, 0ع ءامعم 1[ ععطغعاةننط1 ععصم ج15 ال2-

 عاقسط1] ععو» ءىلعاقسأ طتعملنععاج د0اعطغ 5عاطوأغ جانصت 13212 طا 1110

 عزت م11 12 لعدم 211"1ع, 1ع هات 111 2069211 5221165 72/1121 5

 داك ان 2عاةانط1] عع ءةىلعا1321. (ع1020عغ عل ةطعع 01عدع طاع ةعاتطع

 طام5ذ ةاتك 01م 1771722, 0355 زعانع 1آ[عمومام اقع ععلدعاطع ]عاطتنعام

 111 حطت طقلأا 50و 156 هن م1عطغ 22015 جات طعات6 عال عضد, 315 7عم

 رز عمت 0 نطعم ءاعطع 2ءعمومو 11ه عت ةزعط 12اتصمل 1 ءطع كم د1 ءطغع

 هعط110عغ طقغغع. ط5 اعةمصمع طاعطغ 5«ع1010 ع1 77610عءه, 0355 0

 الط عز كعم (ع1د1ع255غ22 ج]11ع+ 81عمدمعطعت ءادع ؟1عطغاعع ةكصعاءعطخ

 طهطع. [122غع دزعاط زعممت2 0 لكدههامر 20 طع2ةعع ةزعاط 01عوعط 111م

 5ءا[ط5+ ددتأ 01غ 0 0ن11]2غ3غعص ع5 ىط”تات 8عاعت ن2 702032, 50 ع

 ][عن20عغع هع لدصحتا ان مت15ةدعمطعأغ, ةهطعل هتعطغ ان0عآادضانطع2. 5

 ][عةمصع زد زعمت ل ءاط عن أع ال[ نداتصت دعاقط, هططغع انطع1رطقتتمع ]ع

 016م طلوسعربل لعك كلو ظفلخحت 021 02222 95ء20616 20 13252 '):

 1110 عوعم اعمدحصم ع2 11 طغععجاتع د11 16 طلاس عاطتنصع عم 3

 12 01 12عوعم116 ع5 مدر 101ععم0لع الآ هدم عمتع 11 8عانوعطخأ :

 ه) ال1 ءمص د5زغ ل1ع انط11ععص الآان511116 202921 ل١6

 201 2/7611 722/112 وم12 (  ]سماق عبدعاع]عتء عزت هلاك ال 0 عا ةنتاطأ عع هؤعطت حءانح

 1هآ11عضر, 2115131 7ع 5164 5ءا1طو6 ءامع 01012115615ءطع (20غغعءعوأعاطتنع

 طعاععم معو 120 كنك ء15أ[ءاطاتت عر ] ء25ءاأ1 عع ا/ هتععاطتتع 15 215

 1120 115ةأ11ع اذص اطععصح طاتعطقأةطا1 ءطعد 51222

 6) ط5 هعطع ممهصعطع 1 طعم]0وععصمر 01غ 12 طغععجاتع جاتك #01 211ع-

 عمر 5عاطع طءابغت0ع عم ءدعالت010هعادعءعاطعم طعاطقعم 1ع 112عع عا

 لكا111- عج]ع1 31114 12 511506250 طع1355ع2 1121 12659 2

 يعلمك 022052212 51 ءماططل6 عم (65:2]علعاتل): 512 222222

 ظعائوعطغ جاعاطعال 211 1221552, 0355 0164 183غ1ه3]]1 035 7227:2712: م 0

 من1 عاوأغعالاتت2 عر 221201ع5 150 11511ع صاعطغ 111201 1

 5020 عمنا طاق1 0ع 02122111 عجن عال1ءطع2> 1 ءعنعم ءاضسع 702 0ع

 ها 211ءطعت كنك همدان ع ط0 عاعطعم لع داصصطأ1ل11ءطع 7021/2176 (عوت-

 1711 ععطعم, ءطعدمو دلع 5عاطوأ ك1غع 002غ ط0ه0ه:عاع 12 ا 05

 عع هصغطتم ممدج01م115615ءاطعا 1 عيغع 702 عام 77015 ءا2ة55عاد كانك

 ؟ةفدانصع جانعت مكؤ عد معغدمطمتمءاعع ظلال قممععم هططأءعأم

 6هعدلت طقلع طنعع لتع 8مغطحلعدمع رمد كمعمم ءمغدعطتعلعمعم

 آلى عاز1 دلك هاعطغ 32ع2021. و 1و طع 28ءعغموعطغا1 25 عانت 3

 ل ءمدعاأ5 ”علعمل عم طعغعاا1 ععو 1 عديغع 11251 ععدطأاط 21, 0355 514 ا

 ل1ع 702ععممةك5د داطص]1 ءطع كس ةمدذان12 2101255عء2. 5164 2120615 جان

 ازا ال



70 4121411518 12285 112841:1155 

 لعامنأعر 156 ءاضع لرعاتع21124< عال 112721ء10عامأ1 معصم 1ك01ةطح 110

 10مم عغع0101غع. 101غ (عمقوددعم طقفأعم ]ةلعص جانتتح 100م 77ءالع

 نعال, عع لنع داصصأ 1 ءطعس 7 ءىطعأددان27ع1 11201 10101112661 2

 11م1 101ج عط7355ءز2 ]0ءانأغا12 كان1 215 ان 035 هععرمةطصا1 ءطع آ/هآلع

 2115 721 ءععاعم1 ةدد1 تاع عااد عمان عم طعوس 25م ]رعطقعت 2111561355

 طقغففع, ل1غ ه5 عم 1؟15دعملعم 12 1طقعات هلذ ءاصقأتع ةطقت تعد

 121غعمد ع2 ععاوأل عع 8ع0عانأ 122 جان 17ءطوؤءطعت 5ءاعض !).

 6) ط5 156 ءا2 آل 202غع75ءطقع0 جات 9523عطع7 21715ءطعا2 067 2ا3135-

 دزععر» 22عغهمط0م115ءطعطت 10ءاتغان12ع 00عام“ 22110011515

 120 ع+ ج11ء«عمردءاطعم طواعاةعانص ع 0ع ءةدعاطط م10عا5دعطعم 1ع.

 آكل1ع 2غ120201201م15615ءطع لكلا 2551126 0ع 0غ طعأاغ 5ع1 17عا-

 11111116110114 1120 جانعاط 01ع (2عممودوعد طقاأأعت 21155120221, ]62

 1 ءعاع 12 ءاصع#“ ال17 ءادع جاد 0عامغعم, لاءط 016غ زرعتع كن

 2115ج عوءط1هدوع 1150 2). 215جءوععاب 156 016 زعممءلأ1 نع ا هيوعآ ات

 11 عم مة( 1 ءطعط كنك همداد0ع 1طغعا 1عمنجصتنءطعت 15عام

 ماعلا 7ع 21651014: ل1ع طرعان عصتات 2ع عود 117 هعوذزط 2 عد عانت 1' ءدعاعر

 11 ءمعو 51غ 7ءرطعاودعم 11150, 15غ 11/1111ءانع د20 طظاص عملا 12 01

 كدمالقتتع عع عقأؤ غال ءطعد ىلا صصدعطغ ”).

 اللذغ طلعت دم طعغمصغ 622311 ذم 1"هطقكامغ 2) ن20 12 5مل ع عطب 5عأ»

 مع جوست ءطعب 2ءععاملع دمععاط ق1 ععم 5ءطعلأ عم للع آل ط عع عانت عانقت

 لد702, 0255 016 101غععملةق5دع كلتا ةهقذان24 06م 152

 مس ءعمدأؤءاطتمع ة) 5هز1ع كعمع دهاسصا ءطعم 1” ءعبلعم ع5 232201ع5ء5 ؟)

.7408 .17*01 (1 

 2) 1ا1عوءااطع 1اكنطلعا1مد طصحعأطغ ء 1'هطقلاتغ 86.3 11. 221 71. 0هقان 11[ هنطتا١131

 1221312 11 ء. 25 ن4 "دعا ها-لتم 1652717-21 1ع 1ةامحصح 111 228 انساعت 121 9

.>6 .101 (3 2 .41112 

 4) 1 هطقلاتا 3 ص كرد بهذ هللا ةردق ىث الام نع ةردالا ارو نم 6 5

 ؛ هيف رض وه ىذلا هاوحن ىلع لب مالكلا رهاظ
 5ر الوا. 115 1 114 (ل5دج89404 دل-<هلجت710): لذع 6 هط ءدراتكسصع, 5ءاطق ماانسع هد

 آدم 0نع5 120 11311ةر ةنتاعتت5[(ءاطتتسع 5ءاعص نكم لقعلا 0: 151535 53.3: 082 2055©

 زد لتعوعد 1ص ععس هد ةةطخ ؟عدوغاطم] عد تاسح:ال | ىلا حاورالا 350 ةلاىتسا ىلع ناهرب 1

 حكدهمهمص اءدطاع (لككدتتم 1309) 22و : هنامتعا ع سلف دو 2 «تراقرب ىف '

 1010. 2. 18: ليهتسم ريغ نكمم رما ةمايقلا ىف هنع اهتقرافم دعب ندبلا ىلا سفنلا دوغ

 6) ةلدهماتص 26,55 بجي حاكنو برشو لكا نم نانا ىف ةدوجوملا ةسوسحلا تاذللا
 11 525 .٠ .٠ - 0 < 3 ١

 ايناذمال هب قيدصتلا» اعل. ه11-1ع01550 150"1-1-5 و95 1



 1211813 1410801151 4خ1-811711]] : 7

 ملعاطغ ؟ءمصتتمل 1710114 دعا !). 12ص دعادعت ءدعطقأم]0هعتدعاطعات 5مء2121-

 هعاصتلا 1عادغ هع طمتأ عتمودوعع ظصاقعط1ل علعسط عت 1غ 2116عمر15عءطع

 12عءدتك12ع 0ع ,ال/3عع”' (متعدم) 25. 101عدعاطع دعا اصح 51226 061

 ا1/ ة«عا1 ءط]طععأ6 0ع5د ظثسندل1عاعع5د جاد ؟ءنوؤأءطعم 2). 117ةطعقعست0ل 1ع

 1]آنهعمج د 1 1ععجم (5. ل16 12م لعد تسمح عاكن 2 عع 22ععاات 1ع 56عا1عص)

 ل1عغ :عداع 71153972222+ عزم ءدعاطقأغم1هعادءطعات 1١7 ءةاط ع1551125ع12 5

 8ع عاد 1طغعم 0عععاسك أ ا معا 1172212 ع/ع/عع22 هسسادأعءاا عدر طعوصاتوأ ةاعأت

 1ط٠ 11150 1ص دعامع» ا ءيغع1ل1 كان2ع ع5 ]12د طعطم ج12 1ط1ع12 1701-

 1[1ءاطعد دذمص طحتغ عع 1" عدادغءاطن 0ع 0عات 70و25 ء/نع72 201-1126172, 1111

 ل1ع للع 7 ه1ةدت5دءأاجان2ع 11 115ةوعا11 ءططععأأ 17ع01121عل 712

 ]ععصم 5.

 2. 11/16 طقغ ل16 اد[ د1 دءاطع 1[ عوأ ءاتاتا ع5 معا ه1 221 71

 عم 83غمصتتإزد 1م ك100ع ع5 ؟عءاأ ك1 ةوعر (2عوعأا2ع5 جان 7ءتاوطت عه

 1م5هزععت دزع مدعات هطاعع# ]آ0ة21عءعيصع 12 01ع آك1255ع 0ع انط-

 عاق طا ععو ءامجانهصعات 5120, 17110 2111 51غ 01ءطغ 035 ©ع5عأم ع1

 هاد كم1 ةز11عأةعإت ال احعا ةلتطأ عع هطععاهت0غ, طعأ لعمعم عد لعمح 0 عا

 طهتتمأ 0ع ا[ ععءطغو]ةدتطاععد ؟عادؤعطغب 51غ ه1 عانت 1 ةأغادتع جان

 ىءعمدعاطممعمر 120عمج عع ةطصعات 2210ه جانط1]!!ععصور 51غ ين 511217عءاد

 هته عأطعات» 0ع لامعا كتتدغدتت دعا 00م ن1 طة5وءعع10 111 255عد

 لدم 5. ظكمطقصععم» -0عمع 8ةغصتت] 5-3ءاعاع,ر 1ع جاتع 26[1ععم171ع عا

 انمعاةسطا ععم ععاقةعد, 1ء2لعطد د15 كضود#هغعت» (طمات200112[1) عد

 طق 20عاغز هزغع يطول عد لعع 50'1ءووأنوكع ,ىلهصمتاع 01ع 1,1لع 0

 10 عمو كععمععاما عع 17ع20ع''. لطل1غو عألغ هتعطغ كان 702 0عضعضب 1ع

 ععوعج لتع 8اطدكاتسممع 1ك21عع ةنطععمر عدم دماعطع ةا10ع2> 15

 1ىقءالءرت ةتحعاط 12 لعمم 1211 ععغقلغعغ, رمعصص دزع هلعطغ 12 01

 1) 71. 151, 2133114 ه0. 50ءرنعووعت 27313 ذص طعداتع دانك لثع ءةءطقأم10عت5ءطعص

 ”2016::1 16د عص : اهسفن َّق اهناكمإ اعابنإ 5 ةدبعلاو

 2) تاحطسصتت د15-1ءطتعم (3عدع 5ءطتتق تمل هسسعاط دمتغ لع 11161 عكر ؟هنلقع» هلع

 هءايفم طعمعاءطصعأر 2. 8. ذح لعد 12عام ماعت 021115 ءأ ]جنن[ -ةدكقست, 121

 [اعدتتتم 1310] 12,2 19,14: 43,23) 60. آ.. ©هتباتعي 69 316. لاملاب هيفصإو لوق ع

 3) ث]ل-152514 ؟هص طمصقطتع 2011152-21 157 21:33:04 21 متل1د (1كدت»هر طممماط. تلطتل]2

(1313 
 و 2 نتا

 4) اهتدمصت 171 145 انطأعال هي لاجر نه هل رشح نيف هللا لوشر هنسا نم

 فل ملف ضعب ىرم ةيدفلا ذخاو ضعبب ىدافو مهضعب ص ا مهضعب لدق 2
 الل لا تفل رو الو ركل ردم ل تاما ردع دير عداقما نأ لكنا ن1 ئلنملا سى تر

 و ربا نس ى2

 لتقي وأ ملسي ىتح لاي كرمي عا. 10ه 524 7 4
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 1[كلوددع عع اعقطتالال عأط211012عم 177ة1عض2. 1طتقع اكل20علل 52

 ععوعالمدغ 7ع2لعسص )رز ةطعع زطغع 1 ءدسسعا» ؟؟عقادلل عج ةلصح 5122ع 5

 5361 15ءطعط (هوعغ7جم5و عوج 100ع,ر ةمتعطط7 516 5121 016 3

 آن 0 عادت طعم 1طتنعع دغغعم طغعاععممعص : دا1عأ 51غ ععاغعم 12 01ع5وعمج

 1*ج116 جلو قممدؤهغعم. 15 دؤءاطغ زعلمعات لعمح 0طعءطقتتم عمت

 ا[ ععطغعاةسنط1 ععرد عار عع ا]رعطغع عد كلت طدص712 101ععه2ل, ةاتعأت

 12 5ه1ءطعمت 12116 016غ 8ءدسنعت جات 5ءاطمدعات 2. 8دطء2د 01ع 120م

 ل5 ىلع عج ا[ عالم عتتعاعطخر 7عم1دلا عد دأع عا عاعطلتدلا5 لعام 1 ةأانقتعو

 بعمل 51غ طعووعرتع 8ءاعطتتاتت ع 2ان111]ع17 عاد ع جان1 كعمح 11 عع 1ط1عأ

 17 ةغعا 17 ءمط قت عاج 3).

 ختنعأت 15 طععانع هان 016 ][ 020 5]ءدغ1ه2 117م5 7 ءعمج8ةععصف 1124

 11 1 ةععم لعو طءاطةءعطغعد 5120 دهاعاطع ظوغاما اعد 11ه

 هان طعاد 2 0عا2. ]2ج55ءاطع كعلأ16 7هدج اه 11111122 121 121 1831121-

 آ1211 00عام 7012 ع2 ء12ع5 211 ع2 [ل1221311515ع12 3 «ععطص عض ل عص

 دلما 2011 12212 76621 51211512عز22 1212210: 1982 6220155 065

 ءامعمج 5ماعاط عم ععوعاطا دعطغععغعد 1 1عنع5د (لهطت7اطجح) 156 لعمح 1كم

 ؟ءمطمععم. 5عادع ]اتلعاطغع17 5من عاطع د12 ن2ع11غ1عو 5عاطع 72,عانع عا

 هةعطقلا 1110 هتعطغ جطععه01251ع2. ]1ع ؟086غع501عممأغ[ل 1 عاطعت آبرعأس

 دان م عع ة5ماعطع# ةرعادغع دز صاتأل] ن0 تتعطغاعر ادح 1دللع 1ع عتت

 ظعءاععاطضتصع هماتكدعد 516 جللاع اصح 5غهص0لع عم اندعاقتناط1 عاععاغ 7011

 20ععمعا» 1 عا1ع1اممماتاط اد 0عع> (6عطعأغ, 1 د5ؤعد, آلآ دلادطتتأ 7221ع34)

 يوجع عاذع >هعءادتته]15 1عا5أعم ).

 3. اانزع هزم زر عمع جان طعطق7 عاصر, لتع ةزعاط طاتذوأعاتطاع جانا 2

 [[عا1و1 مد طعاععط عم 12 01عوع 112عع اعمدم تعا 1151212

 2115ءاطعال 21111111 عات 11520 1122111116119 ع1 1155© جانا م1215712-

 لسصع 5). 622311 دغءالغ زعلمعاط لعمعم ععععمتت طعن, لتنع طعت لعد هلك

 نعام 1ع ءمدعاطعأ نعملعم 183عصتغعم, 102 5122 11ط1عم 10101139

 0ع هطاتعدغعاب 7217© ؟), للعم 17 هانكدءأاجان2ع ءا2 عا 5ءاطعتم طعاعءعطع

 1115 1211122 ؟عاطعات, عا (ج11120526غ72 1ع5أ, 0355 0ع 0[عصمعات طاق

 لهمدعال ن1ءااعم 1عقةمصعر ه5 هر هاكعمطدمع 70ه ةنععس هاعطق لتع

 18:1015ءااناع ع5 1227م2 جطعا# 2101 01غ جاناعمدحتتع ؟”). 1ع

 1) ع1. لقهك هدععاطع» 0ع5 ؟©صقتت طعز 1ط> 53604 111.11

 2) و. ةءزطةمتر ه1-ت دست“ ه]-5دنت“ (0. 16. ع5 132 هادءادتتتم [18151ع 5302]

.786-8508 .1”01 (5 1 ©77 .1"01 (4 6 .101 (3 1 7 724 
 6) و. 722110, آ5 21315

 7) ه1. 3[انداهه15 1 188,5: ديحمب نما ىرم دنحم ةما ايناو نطابلاب دبعتت ل اّنأ

 ( نطابلا ىلع فوقو ال ذإ اًرهاظ معلص



121188 783015 81-8811111[[4 78 

 مدعم ةعابا 1 ءطع العطغع» طقطع داعاط ةانعاط هاعطغ 122 طعع1ع16ع20ع

 ال2253 211 ]1عا112©115321, 23115 0ع2ع2 ءال عأا72 101ععاات 1عق212غعر

 0255 لكهمك ةاعاط ةطصح ةهعطغعآ5ط22 ]61+02ع6ع20ع طاق 2115 ظن عطغ

 ععوعطعطع, 12 0355 عم ةصقعاطعأا 2ع20 ةاعا» 8ءاععط1ت عملع 5ةءاط عال

 10ص عرععاب [ةطءعمعتعتمع ههعط طعأ دءامعمسل 111انه1 17611311.

 4. 189 وعز - تع 622311 1عمدف 2 عع ح طقتتل ع 7011201331211

 0255 اعانأعب 016غ 12 لعموم اكسعأ5و عم 8ةغاصت]]2 226ء10ءاكأ, 2ع

 لع دعطخ عتعب 10 هتك 12عمطء ات عاطل ءطع 8عامطتت مع 112ع5 عد

 طعاصست 0155ع5د ععاعادؤ مغ طقغغعم, 5همقغعم طاصغعت اطقع 5عطلعطع ع0

 120 ةزعاط هه ذطصعم 105عهءوددعأ طقط عم. 8عأ دةهاعاط عم انعان عر ع5

 11111 7ع11ج1005ععوءام]1 عال 01غ 2ةعع: هاذ كدمك ء1لل1 ءطع ©ءاةططقك

 ةتتعط ههعاأت 1طقع# ]م553ع2ع ط120ع20ع ل1كعمدغغ !انع دذع طعاطقلخأع

 120 دعلم ظوحتعات 17ء2طوغع2 دعأر 50 0055 01عدعم لع ععوعام] ا عطع

 5نطصع !) 29عل 51عز 209: 002 65 هوا 1ص 501 كغ 15116 دق

 121016 0ه0عازت ءهغ32 كوت ععطمغعم دعا لعد عءطغأ0ح1ط21611255610

 5122ءال162 ؟ )

 رآدعط تمداعط# ع5 622315 156 عي م لهم عوملع5د 8علنن ع منق

 111 لعص 1دأادصر, لعد انعاتغعم 016 111غعآ 1120 17ءعع جان 2ع1ععاو

 لسمععط عاعطع هماعطع 810ع ءهمغعاععةلكععع عمل عط, 0164 عوالعطأت-

 مان21غع 1ع121211عععم, 12م 1عاعطعج 51غ ه2 7012 عع12 5

 ا112111ع طعغؤعوعطغعع 1ء20لعزج ا[عقطصعم, 50 0355 عت ظةنعط عم

 هعاطعض اد دماعطعس 1ةلاعد هطصع 18عانات1 01151116 016586 5

 ؟0ه112هععم 1عنلعس !عةصط ع.

 95 ]ك6 دلع مءل 626266 ص 062 181016156ع201عر) 1

 17 ه1 55ءاجان2ع 0ع 11ةعا1 ءطاآعءعز ءاصعات 22 152> 2

 1 ةاندعاا1 2ع عاعاعاط طعأ ةمكطاءعتبصع عد 8,10لع5د عمدة عءعاطعم 1ع طع-

 ةعاغقساعءعدلع 7ىم2رد 1-2" هعاحعأ (ىدو (هغغ ا111*) طتصعات ععااتنعأ قاع.

 ادنمعا» 016ةوعاطم 1150 ]علعمع مهدخاتئدهةءانع 10, 11م2 111غ عت

 آن م01 ةعا1 ءطاععزغ هدعادعع طسونل1طدصعر, ةصخحتدل1 1م هطصع 0355 للع

 1"ه]ععم ءامع5د ظ10ط صن عطعد ان ممتن عملا ع ]عقصت عال ”).

 1) زانرم ماطمآأو, قط اطانعاطط ع5 151حدت15ةءارعط (©65ء[2ع5 7 2) 1801. 508

 3) 11عوع ةصقفعطمتت 3ع 15غ 1ذط 71ء1ع7» 5-1101 مد11ءطعص (؟ع1. 2علعتوءعدر 1ع 1

 طعأ لكعص 5ءعمصتغع» 204) نه نماع» لعد ة1غعوؤئود 0 ءدءامعواعطتعتد ه1 211ععصعتاس

 ىطععتغعغ (حاطحسه كأم“ 11 338. ةوطقمت, ةكقحع [ع0. ةآمطم7ع] 268: ىرب هنلبلا دبع نع

 قتدسأ دقف هللا ءاش 5 لاقف نيمع 0 فلح نم لاق دوعسمر, 170211 014 2:

 هنيمي نع جرخ دعف : كه 10 عمغ 065 امهم”, 'قاط0د1155 ط. ا؟؟هطط [5غ. 297] طدتخ
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 6. 15 عاعاعطع# 117 ءادع مانع ل1عغ ط1 عوأةمءطمعأا د15 ءهغاعةلاعأ

 عاد طعغضم عطغعم دعاضصر 18عمط عع الآدصن 01عدعا1ط م مما عم 1عوعزاتت 10

 ععوم:هءاطعم طقافأعر 0355 ء عم هععطءون ءاطغعات 11065101 غعا> ءاطع

 1ءدا1عهل 1 دعاط همقعان ءطع, زعلمعط لكعدح عع ةطصا1 ءطع2» 17 همة

 1110 عموم ععاج عب لع 8عل عاملا 2ع 112ع11ع«عغع. الان عا 016ه

 دماعاط عي ةظمصحمطتطم]1ع 7711 ل 701+ ه1 315 ععمععطأ]1ءلط1عغ كس

 دعابعأ 2عم !). ]035 (ع5دعغ2+ 5ؤع]11]غ ؟هط] 0ع (5111205362 انآ, 5

 ل1ع طعامستح 1:11 ععاطءضومعاتغعم 1" هعممعا» هدعاط عم 5122 عانت ءأأأ

 77ءععلعم, 0١عد '1طصعس 0ع 1810365 عطصتء 2121: 20 0165 منع

 ا[[ععطغ, 2 016 يىلات1 3551125 5701 125ع12973102ع12 1120 28606 134111155-

 هطط1 ءعيمعع» طعأ ععماعطغا 1 ءطعم» العد 01غ 75111جع «١7

 لع [ععاطغو ا ععطقل ع صاكدع ن5 1ع 28علعامد غد 2 ع51051عاععأ عد ل15

 215 8ع ءادمم1[غعاد همهعاط دزعاط +65عع. ]عءلمعأت دعا 01عوعات 5111105362 د

 111 10111عععملعص 1”هل1ع هتعطغ دصتتتع2 ط2. ط10عدص اتا 12 عج

 1آ1”جل1عغ اععصص لنع [مغعدغام2 ع5 110ج طص عطصتعتو5 1 0ع 12ع171:ع-

 6261015 ع5 1:10ع5 215 ج1155ءاط]1 عدوانعا 22352ععطع50 ععاغعط, عسض

 0عمع 1:10 لم عا ءاصعب دمك ا[ععاطغ ءطعاتعاط ءضاممدءطعسدلعم طا

 ةطععسممج22ع2 17110, عع ةآطص دان5 ]كتان عاعون ءطغ ععدعا5]1ءطق1 ]1 ءاط عت

 7016710222622  جادطح 5 عءاطتتغ2ع 0ع5 ]اكععططعو 311776110161. 7

 220عء15 هؤءطغ 01ع دودعطع آم 125ءعرم 1د]11ع, 50 زعممت20 كاع

 72,121 1120 آطم15ذغ جات آ]رعادأ12ع 0ع5 110م5 طعن ععاوعاعأ 10.

 12 5ه]ءطعم» 12114 ء12150:0عء2غ 035 جد2210عادءطع ١ ءيةودطعغعم لع

 مص عءاعءعممات 2ع 0ع ا[ ععاغس 3121علاععأ6 لع زد للعم 158,10 65101غعاد

 2؟ء1؟20غع2> آظ00هممعءادا1ض21عاععأأ. ]01م 8عومان ءاعسزعطغا عن2< عمت 12

 م2102 ع5 810حط02عطصت ع5 15غ 12 0ع 05!1عم01ع1عع6 5

 [[كععطخو2ا156220ع5 طعوعمات3 لعغ. ط5 اوصص طع هاعطغ 315 5ه1عطع

 ال هغ5ع201عاععأأ طعانوعاغعأغ عملعم, لعد 8قدعس ل1ع ط[دعطغ ع1

 01غ ظ10لع لع دءطق هعطعم اك دداتمسحع جاتجا1ن عمل عءعمص عن, 016 702 2

 ]3 ءعدانع جتك ؟؟ عدمت ءءطتتص عمت: *ىث هيلع ل هلأ ءاك نأ دعو ىف لاق نم , ط6ع1 12

 1[”محاجتسو 10134-21 هجالحصحت0طدط 136 هطغعد). 2ل1عطغ0 عوام: عدتععت» طقغ ةزع 0هعاط ةنتعاط

 1110عروردحتعا» ععقنص عم : بهم هنأ مثدارم نأ لع ءالذه نع لوقنملا اذه مهضعب لاقو

 قبلا لح هيكارطي يلو تعس ذا كيو نكذاو كاست لاقااكتج هإ ها

 ثنا حنم و (اطعأز 2219381, تان 8[نكاذصح 11 106)».

 1) 101غ زن لعر» 116( ءعواتت 50ه طقانتع طعطق» ع1 عد ضيراعم ع ةيروت طعأ

 ععوباددعرج 1810عدز 7عا 71816, 1352 223. 1ادنط 55604 1175 4+.
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 لمع 2116 ىكعععو 01 8عاقاتع 1120 1 3115121112 11 5161 2

 ب عي لعد ذل.

 ع ةسنعاأت عع طعأ 1مدعم 810عم 221220غع ١17 011211 5ع111ة55أ

 هزع «ءعءطغات ءاط جاتك عع اععاطع كت1] عع 1810ع دك. ال1طد2 13556 1ع

 ]1رعاتتع هعاط ا 7ةاننعص, 120عمح 2221 122 535غ: ىط14 11ةعنعج 0هط 5

 13مل م15 014غع5د 1201 دعأص ا ءيغ12ع 0120 01ع ظاتنص لض155ع, 1ع عا

 للعم طعممطعغع 120 1عمدحصتع 2111116عغ 13غ: 0355 كدر 8

 لك 35 عطعأتس 215 0ه8عصطقتنوأ 17ءعطوص7غ 5ء1عوأ 2115 كعدح 3

 1101 هد عد !81هند1]1نجع2 1121 لكا1 5ء1ط56 315. 0ع51 121

 ععائعو2 120 0عامع كدصقع 8قطع د15 كاس مدوعمعاتت ع2 عءطغعأ

 ىعملعم ممقعع”'. 5م1ءطع 2 هءصعام 17ءعملعم مقمعاط 12211511221567

 6 عوعاجءعدوطمءطختتات2ع 2اعطغ دلك ءكعطغعع طالع حمعماععسماغور عم

 ماتا ظ10ع, 1ع ,ىطعأ 004غ: ععوعطت7 هع 1ع عصر, ععاأعص 215 501 عطعم

 51غ طعمانأ عم دزعاط ؟ععمعأت هتك ©عاقطط1مدع 120 1811202155ع, 014 604

 لعموم طءممطعغعم ةطععمممتمتعت 120 21121 ععغ طقطع. آهءا هاحآ

 ملعطغ 021هدتك, ل16 0 ءاطعاسمت 0155و 0ع 1[ عا2ع 120 ا[ل2ع18111513

 طعوس دطتععم ! ةكنعاط 01غ 2:ءادووعطات7ع 0ع طقطع 156 0اعطغ 112 565عأ2-

 1[1ءا ك1 8 ععرت 1*هرعمم ءكقللتعا ةنتدععد م :هءطعم. ط2 211ععمت ء12ع2 0

 لعرع ظحنعط ءامع5د دهاعطعم ,ى2هعمعد- ن2 د10 ةعاعن علاع عاام ء10ع5” )ب

 1) 2 ءاعد لكعدح 211ععيصعاسعل 0105942, 04255 عال 5ءالتالات ىلوسملا ةين ق 258 عء1عوأ

 10 (1ةعصتلت 1 كاف |[ 7 هتتاقمأع : هيلع كقدص ام ىلع] هيب كلقدصي ام ع ندا

 عزل هصلع5ءاك5 : 80١[ قرو] 18 2 ىلعو ىون ام لع نيملاف مولاذم 0 لجرلا تفلعغت] اذا

 هفلس| نم ين لع نيعلاف يلاظ 0 اكل (ةاطقمست 1.«. 273 هد 1طةطتس هلحلا د عط3 ٠)

 1آ01ع5دءاطأ 1[ عععا] 7110 ةدح كلدمم عد 0ء5د5ء1لطعد 1اطتعذطتسم 12 220 ءمانعتح 1171026121114 ععععطعص

 طغت ظسمعطقتت, 1اهدقط طقم 7 : ةينف مولظم 0 نأ فلا ةينف املاظ نزلوتسملا ناك اذا

 ناسا 17عآ1. دسنعط ظانعط. ةرمقم 21. 23, 700 عال 01 تان لاعالا طق عنوتتك

 طعمموعد 77110: 1256211. 152 134 هطغعص (جا1 ظاتعات. شط طق. 114) : لاعتسا زاوج لعر

 وأ قح لاطبإ يف اهاعتسا اًمإو قحلا لّصحي وا مظلا نم صلخي ايف تناك اذا ضيراعملا
 الف لطاب ليصحت

 2) اطزع ةسصدالمعتع 18 :ءااتعط متعطغ 70111عهدمتسعا 211. آغا ردن 16822: ندع

 جاجلاو بضفغلا مودؤئئنطغ طممص 0 ء1ةططصتقدو هلع 110عر لكتع قلدمسعاط يمدح 1120 1ع10عصح

 5ءطقأا ؟ءتمص]ةكدأر 01غ رمتعع 50:غ0دتنعتت ع5 ؟سل11ءطعم 1ءةنطقاغمتسدع5 تان ءاطعال

 12 عرج 1 ُق ىدامتا) جات (عععم5أغ220 طقاطعس. اص (عء1ةطصا]ود 01عوعا ثنا 15غ

 2. 8. ه5 ع "قزتكمب طتغ "قطله]155 ط. تانطوءزنر لكعسح دزع ةاتعصغعب متعسصت]5 طمعا

 جا دمدءعءطعد اديا زيبزلا جيا علكأ ل نأ راد لع هلل (8دتعطم ةثقمهط طقم 61
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 مدع لعام جان02ع15ؤ6 222529عءاطعم لعد مصسفاعاطأا عل (ع5ءأ2عوأ ءطقتعت

 طقءاطعغعمك جاتتت ]رعادغان 2ع عع كانطصع (ك5ان7ع 5 7. 91) 72م1 عا

 8. ثكسعا 12 مةمطعغدعاطغ ع5 0ط] ءاعاع5د ءاتع5د 5ةهاعطع» 15

 0ل11عج لذغ عاطعآت صصتقدو هطقصع ذاعءاتمعأ 0171596عوعطع72 61 ع1

 الكدم هعطخقةءغ هقسا1 عا, 16 (عطعأ 022155 ع5 نمهآ7 ل17 جان طع-

 ىدط تعم, 1ةطتتعب ل هد داعاط 12 عت 13غ 121 501ءطع 05 ,1ل 5

 ما113ط 5 طقصس0ع]1غ. ]آجو5ءاطأ عأ1غ ؟ه2> عع لعم ةكصسطخقمت ععاتت 1154

 17 مجد 20غعم ع5 57211 ثكلاذقط جان 1عادؤزعملعم 11111«. 136غ 1

 لعد ظ10 جستعاط 12 ء1معن 8 هعم2 ععاعا5ؤءغر 1ص ءاعطعع 2صعطغعت عدت

 مع( 7215 41131 جاتعاط 0ع 182226 062+ 2ءدوودر, 0ه2ع2 (ع-

 1ع122215 جات 1211ع2> 2232 ؟عامطغ, ج11501ءاءا1 ءاط ععسدمت 2غ 007

 لن عءط آاع1دنع انممدءطنعاطانصع 228عءع0عا15عغ 177150 (2150 1.1. عم

 1. ك.زر 55 ى1150ع هدعط عد 1 عاصم ع 22عط7ع2ع1ل (0ع5عأغ2عدوأ1 عطا عا .

 دعطخسا11 عاعاءطكدلاو ه1عاطغاع ةعادر 02 ] لل. . ءاعد ه1عطغ 211 كل1ةط

 1وأز عد 1831ع, 215 ه]©ط ز عددقت ل ءاتعات اكهن11971138ع انطع عا 5ءطقأآ

 جطودءط]1ةدوع, .مةطغع20 215 (0طزءاعغ ءاشع 5نغع 701عءعوأعاا 10

 م3117 هتصتصتغ عد زعلمعاط ذم دهاعطعمب 2116*1 ةيعمععت, دعاطوغ معمم

 025 نهم مة55ء20ع ةغغملطاتغ هس. ى. لعدح ظكادصمع» عع 2ءععوومر طعتح

 عءاانعأ 177050«. 156غ ءد هاعطغ طق22ا1عع1نعغ 7010عصر, 50. 22غ عا

 كعطخمات 12 ]ءلعمت 12116 (111عاععاغزو هع ل11, ةم1عامم عاطل عي لان55ع

 ]علمعاط كنمعط عادوعطات0ع عع عءارعاطست 0155ع ]عمعت“ ا[ ع1 قم112عص

 ععططهعطعتت 1120 01ءدعتت 1,10لعداطتضتعا» كدصص 0 هع 122313 ععواتطصأ

 7ءع20عم. آكء2 ,10طءاتعطتعع طقطع ءاسمكدعط جعءعاطص عمم ع2 2

 12001115 عأ675ع10ع جات 5معج0لعم. ]ندصتغ 156 1ع 52 عءاع 12 ([(!

 اذلدص هممدعطع اناطععمطقتتم داعطغ 71ع1 1 علععاعدعمم هممتغ عع 8عطقشل0-

 1ن20ع دماعطعا“ 5عءطخألت" ع 120 طحتغ لعدج كنعطعم طهعأل كلتا 6

 2115 0625ءا1طءرأ ١35 لعهمترمل 12 50112 عص2 1ةلاعم 01ع له ع212 0

 طممطعغعم 12 مت عملا12ع, 0355 1ع, 1ع داعاط دلك دعطقلا اعط

 جاجللا رذن ا 1[كممامل1 221 122 58). 5ها1عاطع 0عء1ةاحد155ع اعةطص ع 2261 517011121

 اطعووعرعع» 8كاسمت ءاطغ نصح عدس عع 150 عاج 01غ 1ءا5انصع 0ع 1[عد27512 عوعالوعأ 70 عد

 (طلدح هح1, ةلتمطقب ه4. كجم عد 1آ3عنع 111 352, ]هرصطواا 1... 265 قصص. 3) 81م عدم

 هماءطعم 12:4 ؟تولعزعطغ 0هم311 لتع ذص 216غ تحقطماع 1*هعصعا لعد 83 صنغعصح

 ةءاطخل ا ع5دز هم ءاطصع 10عمغلاقغ عع طعالعم 1810عددو_سعص طاعدصد عد هتعطغ ععلفعطغ هط عع

 مىل15و (ءيغلتست ءمدت]»1[212هصأ5 دعاطغع ل 1هط]آ حصص ع2 ءاطتقعال نان 15

 تامر هلع عرع عع 1ةدكاناطبصع ع5 1810ع5 زذص طغعالعد 1”ةللعم. ؟1ع!11عاعطغ ؟عدتواعطغ ال

 لمضتصساعرب طلعع 1صح 211ععمصصعتمعم لمعت 27ض عددا, متعطغ طغت ؟ه]11عم 1[ عصصغتا5 عدت

 1”ه1ععج جاطعء1ءععغاعد 19510. آزع 10عقصتغأمد» 5 بضغلاو جاجللا رذن زد []مغعز5ءا1 ع0 6

 نزعل رذن 5. طعأ 1آ؟هقامللهمصآ (11غ 444,18 1. ؟ع1. 44719) تان ظانعأآ. قيطدقال 21.
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 يدم ءادعم (ع5د هدءطسصس قة زعطم2ت20 2. 2. ءاسعد» ظطغعط#انعأل تا 17عال-

 انطعص) ن2 1ع ععاعا5ؤ2مغ جت طقطعات 22312 211 ع0211ع112 ال153ع1ع

 طقخغ هاعاطغ ءاسععطم]ل عع 5520 عمت لامعا 128312 ععواتططخا 7710 عاد .٠)

 ه. ال1/ عمم 112 810عع1ةطصلو دؤدغغ عا 10ج 061ععز) ج1

 1[ همس عام كلكلع تكءعاغاوعم الاهم ععطءةوهمسعطخغ 17010 عص 1120 ع عض

 ك5عطختتات1: 1ه152عم0ع الاد 025ع1 اععامع 17عوعدا72410 21156177210+

 طقاأفعر 5ه00ععو 11ءطغأ عر 11221710 ان تع 1110عوزئه1غع طمقغ عا

 ده ماعم 1ءعاعمأت مأ[غع, 0هقك5د 1مح 211*1ع ع5 ظ10عودطءتعطعو ةللاع اه

 ةعامعمم 8عدزنج طعقم ل 11ءطعسص 120 لكعصت هقعطقأ ط15 د2 5عا2 آرعطع25-

 ء00ع جا ء27ء2طعم لعد 1]5ع137ءم .٠ :ع1اعع]2كدعم, 2114 دنع طئأأ

 لعمعم ء طلق ةص 5ء12 طعطءمفع20ع ءطغعا1ءاط 17ءدمطات7 ع2 0

 7ى110ع, هد 1طصح كعوعط] علعم دعاعمر 0355 هن ؟ععمعت 1202 1 ةلاع

 لعو ط1 طغت ءطعد طقصلءعرنتغ 1171 1ةهطعغعس 01121عطعسر, طتص عمات ]311:ع

 طتصلتت 1 عاطل 1ددغؤعم, ها (عطعغ ه2 ءاصعات 1!1111ه2 121215 57عقس

 ماعطغعم 120 ءامع 111111هه طدلاسدتتع 215 كلل 2205ءا2 7عطاعا1 ع 1221155

 ان. لع1.: - وم طمغ ه2 ان 121164 ع5 8ظءنعطعد عءاضع5د 50ه1ءطعس هع

 2116 2عوعطامدغلم طعأ 04غع5 الادمن ع» 236عع1عوعغعس 18,10ع5 كان 01

 111 150122 101565011216661 122282232 20 1ءا5أعضا) 02112

 ركحصممع جان 17ء1]2عقوءال ععم, هلع - رعمص 1طصح 01ع5 هتعطغ 726ةعاتعاط

 روع - ءام 01391 عع5 1 دماعم جاد طفل عم. امله ]لعد عد ءاضح

 ععوعوط يعم دعا عرعر 8ا1كدط علت عت ععم (211'11؟دطنغ عم , 51ع1237عضح

 11110 11311652 121413551122 11.5. 77.) 156 ءاذ طعطعتك 02 عاد 5ه1عطعتت 10

 لعدم كم1 عد- 12 112:2 ةعاع1عاععا5ء10لع” (5. هطعص) ع1 ع1عطعع-

 ةعطغعع 15110, 0عءددعج ]1ك1جدتد عام طاعطغ ءة1ن11غ جاك 1 ءلل عن 111

 عاتتطلع 12 8عاععأ# عم 1ءاادمدن2ع 1702 511297 عدر, 1ع 2222 12

 20119124 2ك ءزر 061 56122100225 7011 12121212, 0126 12211 2

 يضاناعت 1 ءطعات ءطعس 1ع20ع, داض0 د داعط ن5عال 1ع: حفص 1[ععطط

 1” عا1ةفدانع 01 5117 عد, 5عءط ع1 ل12 2012 1” عاط, 014 22212 2

 ملعطغ طعوزغمأ, لا ءطقتتك ه1عاغ ععامطعم. طققعع ]علمعال عم 1ةصص

 دلكمات معأ 12 طغعجاتع هان[ ل16 8ءئطعطخإ عاد ع عا 121112 1120 512125712,

 ل1غع ءءء امد الآ هدمعم تع ع5 18,10عوطءانعطع5 5عاهط ءاعهعا2 261212, 0

 13غ ذطص 4هع311 هم هعصط عم عأط لتع ثمر عملضان ع 17012 12ععط48-

 امتقعمس هدصر كذع ممتغ لعد لعدد ثطات ]1501 2ا1ععدعاط11عطعتعات 741

 ا[عنطسص لتع 117 ءععنئع حمم عاطصم ع اعةدصعات 120 لعد الطدص2 016 آك120-

 ععطات0 ع عع طقغصتغادءالعم (عءطعتس متقدم ءيمحقعا1ن ءطعمس, هطصع ةاعط

 و2 كعا 1 1211ع2 1120 51ع127عا> غ15ع111612 21 65

 1) "ع1. ظامعا. 1021311 طقم 26 (ع0. ]انرنتطو]11 117 15
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 17ه ل1 عدعم اصنع 7 قةءطغعال 1811 121 طعدهد ل عمعو ءاصعات طغت

 ى؟هءطعطعمر, 7معئ1 هع لعم دعدلت ذم دءامعع 8ءغة6ععدمع 215 ةهلعتط

 اعالدعات طعدعاق ا عغ طقخأ. آل165 156 عا 227 مءأآ-كعءرمتا (ة1-] 3

 03-21 12). اندح طقسا ءاط ءاضعت 1 5-2131 ءاتالان1 1701 1

 ان02ع1116 جات 2223 ءطع2, 50114 ءل 12 ءامع 1 هزت 513255 7 ع1 علق

 لتع 12 0ع ثتسدأانط1ا11© ء12ع12 11ات1115 171105015 ء12ءانعأ.

 هدعهأغ: ا17١”عمص لكلعاط مع ظطغعذءطعا1لان2ع 702 22ع12ع1 5ء]1ئع 113كعر

 50ه طعؤنومعطغع لتع ظطع اطعضعأتأ5 201: رت ةا]نع»ع هلك لمتعأاط عا 5ءاطعأح

 ل1052 ]1عغع حجان1عع]1ةوغ. ا يممتغ عاد 01عوعع 1*هءعصصعأا 5011 1ع ظملناع

 ]ندع لع ططعدءطعأ لن ع ه0 11:ءاط 11215212611 17ع10عصم, 0355 20عءأطط

 همت ظاض 116 عم 1[ ععاط عددنا 1لاعنصع عد حجاعنت عال عد غها13لع لآع ظططع-

 دعاطع1 ل24 طعللتم عان2ع517عا5ذع ]15 طعمعات5 جا [ععطغ طعدؤءاط عضل

 (لمءاسصمح11ععد غهلقهلع) ؟هعددتدععدعأمأ 1150. 1" هعصمعاا ىانتلع كج عط

 ل1ع كطوت2013غ طعاا7 01ج عاتاتأ عت, 0355 ءادع طعاتعأأ5 د15 هعدءطق علعم

 ععاغ عد لع 8عدنت 2عا1ع170125ع5 215 (0ط] ءاعغ عد 1]4213ع ءةدعطتعمع: ءه

 ءالتعاتلا15 1716105115 (02111). آلان1عاط 16 12 01عوعات 1701823 31155 651210-

 ءاطعمع 5ءاطعألن5ع 171 016 ع2عم11522196 كديرعة تنتج 0ع 1 طخ

 ءمغطقأ غعمعمس 8ءلتص عامه ععم طعوتماعع !). 0دمدلآ, لع ءطعم هتك لع

 101م هؤءاغ, 014 دماغ لعدم عا 15عاط ع2 0ع 1” 1اعططءغضا عاج 17علطات1-

 لعمع 5مأغة5201عاععأ جان عض عءعال]عص, 15غ معا 1ح 56220ع, ءاضع

 هةماعطع زان15(215عاطع 11طغع جان ع2 م1ءاط] عاتب انصح لذع 10123 جعطا1 1ع عن

 دعا عع ع5 ظدغا م1 6ع2ع10عد5 انه 17ه حط ءاتعاا جان ءال226عأ1 ءاذ

 ]01م 2ءدعع 01عدع» !'د1ةلعامم طمعا 15, 5عا1 1انن ل16 ثصنتت عت ط31-

 اععز لكعم اص 1طع !1عععملعم 1]11عءغ1ه عع كممدوع 5361 15ءطع ]11115

 7105712 51:77 (5. 306 - ع+ عتاغ د15 عا محام 2 0010 نات دعاط ]21-

 طبص لعمار, ]ةلعاتت عل. 1121عم]11هانغط, 1 390 -) ج15 كلستغم113 «©-

 112111 177110, 12 ]111156ع1]0عادع2 5 ةيعرشلا ةلئسملا طءعمتطصنغ: هع

 156 ءزمع ةبقلم ةلعسم, ءانمع منغ طعوود 0 عرننعصد ]3121 11, 12 ع

 1211 لعمم 1طقع5 [10طعطءز15, طءجعاءط0 ءغع 1*جعع 2). دنع طقغ لع

 1) تممانعاع طا عتمد]ع ؟ءمعاذأ همهتعط جتك لذع ةندءطقماعدلع 8ءعطقس للنص ع عن

 1كضمعع كم1عا» 1طط 112 مدن 11-21ءكامستت, ذصح 1نلجأذغع دلحسصتتاب 35 طز-ةدناج ه1-اططنسطقك

 (ةحددع. آكمتتم 1305 دصتغ 0ع ©1هدوو ع5 ةزيوقمست) 111 112 1.

 2) 1781. طا. 117. ]نرصاطما15 ىجناععا كم7 ربع ذص لع آ8ممإن اعلام. 0. ةةامطص 1 2

 طادص عمال ءا» 014غ 1عمقانتكاتلع ع5 12طصععطغعو ىمءزوأ ءتصع 18 عتطع دهاعاطع» دصتغ طعومصع

 عمعد» ظطلحصعم طغعيعت ءطصعاعت 15ه ععجد هاتكز 2.17. ه1 7117707-01 177ه, 1911 51

 مهعا» لع“ 1هلئ61هص كعصح جتك لكعصح طحتساحمت" دؤءطعس لعد ؟خلأ ؟هننععاععغ هدنلعم 5ع

 (آ. هل لوع 2111 512 رمعدات][.). عا. لهزئصطما]ا, 1آ1هصلطاتعات 065 1ة]دهنتت.
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 لععأ ]دطعغطتتص 0ع2غع لعد 5عءطقتأدأ 212 0ع ةتلعدطق ماتو 121 2

 طعوعطقلا ع. اكلذع ةصلعم ءاقد1سعع عع طعوؤعم اكلدصحعات د2 111م

 ]1[ غعموطتع طعاعأتات عن ا18هم لعم 7ع ععممدوعم ع5 (1]223 طمغ طع

 0ع 15 1”دعاطتع دلح [ةاقمح (5غ012 عد [1وأدصتض) ععءاتطسا ع مط 821

 ج123431-1 5341-21 (56. 5هج) كمع كوعمع كءطقتقع ععوجتلسعأ !) همك

 جانعاط دعامعم دعا عع اطدطخمم جعل ط. ج1- اللآطنط1]312ع (5غ. 552) دك

 1م عيعووزعتت 23. طادعأط لعصح ]دطقع 600 0. 8. 5011عه, 2015 0

 مسد 2 2 3حعن, 016 222122 ءالعم لعد ءاعطت عد ل16 خص تع لط2112عأأ

 ءا2ع5 دهاعالعج كمت انطع1ع12512222ع20 2ا11111عععارل عوعم طقطعم ”).

 622311 دءاطوغ متصصتغ ذم عمدءاطعم قمع دءعطصسمم]ءعملع 5611112

 ءاضز 12انطعط طقطع ع ةزعطب 5164 1غ ةاتعط 21عام طعصم ءاتاأععار ا

 2,113551عا]عع16 01عوع# 25عأغ1م ]0115 طعاععصهغز 5مقغع+ طقغ عا داعط

 ععوعج ل1 عوعاطع ءمغدءطتعلعم 2). 1ص هعوععمتت ةتاا ععادم 1 ؟جلاعغعوخ ععاط»

 م6غ 022311 ممثأ 0ع 6 عوز 5و عطقاتط ن1 ]عانت[ ةطنر, 0ع2ع2 501عطع

 دطقان عطا عع 1120 02211 11215111غع1ع 1" 11102 عا 51111561 5ع

 ][عقةمصخغعات 11101 7ع2عادأ 51غ د11 عم طاآهغ ءاطع5 120272

 ا[ععال د ععاعاطغغعصر ةط 0عدوعم ال1 ءاصتت0ع 516 داعاط طقالعت 266 عا

 130206 01عدعتت, دقو 1ص2 13114 0ع 122ع15وعطا1125 16456 5

 1ع 8ظءلتس عند ع عا 12 5ه]عطعت» ةعاط]قتت ع2 1" 011231 211556501021

 طاطعدعءطعأ لمع عم صمعاطط ءةلت11غ ع2لعم طماتكدعر 50 2265عع عا

 112595 6ق1عا11ع2, 1هلآو تق ع5 720221ءطغر 51ء12 7012 561121 8 1هتت 21ءطخ

 ه1 غعمصعطت, 01غ ا/ ءيةلعم غلا  ءطبصع عع ةطصح هحتغ (ءاعأ2121-

 252. تعءعزط دادلتم ”طقتت زط0 15201-21 (5[. 749) 72 هكوأع ءاطع 15312512

 5هاءعاطع» 1مععم : ضئارفلا ق ةبقلملا ل (511) 14, ظانؤئزدنغ دل-771126 365,6).

 1( قالطلا ىف جيرس نب داع ىلا أ هوس هللا 8 لوقلا 1 1ك 1: عر عا” ةعطع

 1 دصلئءطتأ(أ هت. 112 (10عماتمءال طمتغ 8160ءاععامستط7> 1 391 21. .3٠

 2) 5نطاعر ؟ةهطدلع. 5356 117 96, معصتتا؛. دهعاط 5ددطتطت: تودلا: رد ىذلا وه

 00 01 نلاز ةحيرملا لكلا قل دق ناك تلق. تاذغبي ةاسلا" (60..ةيحرشلاب) ةيحرسلاب

 قاحا وبأو ىزاريشل هلأ قاما ىلا ءزيش نم كلذ ع مالسالا 0 ىقاشفلا مالسالا رف هزييش

 بطلا نأ ىضاقلا» هيض. قم كلذ قلت
 .٠ ”طظناجك )3

 4. ١# لتع 1 ةعاععت؛ طمخاع ع ظتاتطعتت ودا ةيارد 5 روغلا ةياغ ع عءوءاتت عاط عد

 (ع1. 0هودعطع آ.ع. 267 طقم 31), ةءلطع مهيب #ءنانعع 5(ءاطسعمهطتتع 5مقاعات اخ روغ

 هل ةلعسملا ىق رودلا طغعاجتس عع. (ةتطاعر 1هط. ةدك 11 116,13). 1216 ءاكاعتتع

 كعك ذدذغ هيكوسمت عا دمتأ لعدن عود ةكطت 8ءاع 21--517 (5.0.) 11 عانت ه]طعزن 0

 ]كد عدم عت: دعا عد 112 205ءاطتن1 1(



 850 متن 1آ:551 21:5 121181115 5

 ان2ع5ع1 0 مك عانت هان ع ]ل12 عع 126ع11355ع2. 1:5 710 215 ععوات عع

 طعن 75 لعد, د55 ه2 لنع ؟7عمع0عءاطا1عطع 1 ععجعنعا 705 داع 1ءاتأع

 110 دزعاط 6م كعو 11عطتغعب 1111م1 120 ةانكدعاتا1 عال 211عع121:© ئ

 له5 17ءءىةقةعم ل1 ءطعص ككدكهطر, 1725 هل 1مح اك عادع عع 8ةعهئز]3-

 ]ءعنأع هعاوذطتنعم طقم, دعت هتعطغ ا12عمئ1ةئو]ن عازر حد م1556 211

 211م5 معان عمععمقطا ع اكدمك دحدت 1701 ]عمم 1[ عاد عن ععاق#أ لقا

 كامن عع 1[ ععاجتدععاعاطت[ع هتصل لعام ةصفاعطك همدذ 1ع 1مم ا هزتط عت

 ععاعم لعد ععدصمعطغعب آ]15علص ]عل مدعات ؟ه222 1120 كدت طع 551

 دعاع2 120 0255 122 دل1ععدم ءا7تع2 ج15 آ عوععا دا11ععدأءعا1غ 75ع20عص

 ]رعقةمصع, كهمذ5 لعرم 1ص 1عاعط عدن 1” هضم 122111 لع 83121ع2 ؟عا1ع15[عأع

 181:0 مسالا نصلك هنعطغتع ادغ !). 622311 هؤء118 ؟عدؤ, لهم5د كصع دهاعطع

 مصداعاطغ كعم هاا ءمدعدم لعمع» 1 1لعطاعطععم هلعطغ ءهغ5م17ععاتع

 120 0255 ك1عدع ل1ع 1مم دام0ع ع5 ا[ عا11ع1ه059ع5عغ2ع5د امج 1701 عات-

 ععالعم للعم هج 1طصت 02ععدؤءال] عم 100ه11ةغعاج 11010 عاتط |.

 نأ 1 ةردلا نيهاربلا ةكاقأ 8 عساتلا تتاجلا 124 53-7

 رهظنسملا مامالا وه اذه انرصع ىف [ةتعاط] قلخلا ىلع بجإولإو ٌقحلاب متاقلا

 هلالظ هللأ سرح هللا

 11 لتعدومم 1همتغعا ) ةنطعغ همقلت, كعمد ةععلغعم 1عكل لعد

 1 1غعا5 ك1عوعع كعاتخلا عماد: ععاعت0ل, عر 8ع1عاور 0355 جان 5ءعاطعتت

 كعءاغ امم كاص0ع عود ا[ عا1ذ كن مدكععوعأغج عد لتع [صحدست ا 110ع محخغ هلل عض

 طع عانت ع 155ء2 جانددءاأ1 عدانعا» لعدح 2127516 27:/3 جاداعوا223ع. آكات

 هعز عم ءارسأرمت مقاله © نطعت لتع ععدودصصغع ![كعممءاططعأغز ءات دعت

 1) "ع1. 2280301, 1هتتلع 290 2) 012"1. 0. 2) 16206 1124 2

 4) تطعم كتع 8عدمعمساسسع 0ع5 تنطماتذ [عد 215 607 هددعارم رعبا, ل عدنعم 13 عن ععاطلت عاتط ع

 م2211 ددتعا ذصح 1هعغ 2[. 25 خمس (سأ ةفالخ) ؟هدات5ذعامأغر 5. ممعاص ع قةاطط حط 0112

 للا 5ءع25 1220م1ع ع5 ء>عما>ع5دوزهد5 (صحاطا»:ع 0ع 11عد, 1كطقاتكع 0ع ةلاعد زن 1111+

 را 321 1. 11غ دحدتت طلعات ءاتكاعالاور ععاقالأا 602311 هتعطغ هت رزعمعم '1طعم1هععمر

 لع لعص © ءاتندتنعا» ع5 تاطق]1 [عدغ لأ عا5 دلك ىى51ع]119 عنان عاعات 061م5” نلت 2101

 طحاغعد (؟عا, 81301 ه0. ظطصععأت 225 7.11. 121272191, هل131 15و, 1ط٠ص 11ج ندع هلع
 : ر

 11ءاوصحت, 121371 2])20141!1 102, 1احص تطح1ل55 0. 123131 1 559 نال. قى فلتخأو

 هللأ ةفيلخ هتيمستا, عزت 222 2115 5ءادعان 0 0ع لعدح زذادستنءطعد 6 01[عوطعوعتتأال

 ى10عوانءادعملعم 1ءيعنصع 215 هلأ بئان (41, 21311 ه0. 50 عن عدفعد 304,1 1 ةباين

 هلوسرو هنلأ) ةعلا هلتعص 2ءلنعص لتع ؟عوءعطتعلعدسماعس 1311 ةعانص عع ععوعاجعد طقأ

 (1ةطدتت, 12157: 1 154, 1111 77, 225111 87). ةنعاب ذح 181152 21-هطتق1 188ر8 عاطأ

 002311 ءةصع لع هادأععص ءةمافمدءءاطعملع 12 عقصتغخمد ع5 عاق : كيدلاَو اهندلل عارملاف
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57 :1215662 2 62116152111 12111 161262627 01 11116111 11121056 

 ءىيطءاصعأ 01عدعب 8عرععاأ5 جنعط هععوعم زعمع 1 طعم1هععه ل1ع لتع

 الا هغوست ءمل1عاععا6 عد 7 هءاطهم ل عمم عاطف ءاطعذد لان1عاط كذأع (ععودسمغا عأأ

 22ع0]اعءه ع 17 ءممعوعم 173115 عط5 ع5 ]هحد 2221 ع5 11 0ع هعوعسج

 1ة11تع» 5011م 15 11انطعانع» (عمعاطوأ ا هع 12 ثط17علع ع

 ا7ل/ قرع لكعصص ده, 50 3ع 01م 1171 عددصت !ععاأ جلال1 عزت هعدوعاج] 1 عاطعص 120

 مما1غا5ءطعل 1مهمكاغلتطت6102ع2 1 1 نم]عء1مصعس, كعضعو (ينعأ1ع عت

 1سصفصت 15غ, دجاملعءطم طعم. 0223153 ععطغ مهر لعمر دنعط 7هد لعد

 8ة(عاصت]]32 51010 عماغعات 212ع22155ع 15, 035 122312236 5عا1 ءا2شع 20أ-

 ىعمل1عع, نمدع71ةعدانعطع, دعزغ لعمح 100م عد 2ممطعغعد لان1:عاط

 لهم 1تمح3“ لع م[ نكاتسدع هعمل عع 1مم ته عد 151ج ح15 ءط عم

 ].عطعمم. ]016م 7ءمعات2ءاغع ءعوععسسم ءااتاتطت ع ع5 "كقول 2/1121 7

 ل رده !) هعأ اطعم عااد لكاتتعط ل1ع 7 هنعقصعع ةطععوأءطغد 0ع ]رعاعطع

 ال1 ندمت جعلك 1710ءم1 ععغ, كد حمص داع 5عاطوأ تحتغ ا/ ءةتنن ع1

 هضرأ قى هيأ ةقياح امين ادياح بحي 0 الكدر طعوعطتةطاعغع طجمآ 0ع 2عتغ لعد 1111

 صتعاطغ طآ1م5 هدتتك 01غ نطماتنعد, دهرجلعتتح لكعاطصأع دعادع مسحت عسلسد ع اح 211 ععدت عاط عد

 كلأ) لاك 00720600 1 رم هلو دان5 (؟عا. 212116 1711 216,4). 1ص 111

 10251111 (5. 11.) 62,6 1255+ ©هعجلت ةتمع 1كعدتح هنتك كعصح ؟هآلعع همعءءطعم : ناطلسملا نال

 اوفاخ ةعرلا هتار اذا ثيح هتبيه نا نأ بخحيو هللا ةفيلخ. طذع م1150 عطط 124 5

 ”116غعآ15 دحتك 5ن1]غدصع 15غ دتتعاط مطت1ه10عاوءط ؟ءنانعاعد (طكذ 2 4315 7. 1. -ح 1ث 71

 وو معمتت1.). 10دددعاطع ةءطعتسغ ةهتتعاط كذع فصداعطغ ع5 11:50 1ععدنك ةططسطز1 21-032 ةط٠ص

 جا“ خرتوط7 جاك 5عز2. 0ط377هط]1 عانت 70ه (016ع5دو5ؤغء]117ءاناتنعاتتت عع 5222 220عانعا ثنتتا

 (ركتغاط 1.2.) هتان درمتتععطع» م0ععغب ؟ءعماعتطا عن :عدعد 11م1 دتتعاط لعد 7ءاغ11 ءطعص

 11دعطخغط مطعم ن0 1010عمغ, د كزسصصع عانت ريم مهمسسع, (6ءطمةنةددتح 1اذتت د1عر 5ءاط5أ ها!ططع

 1[ ءاكاعطخغ هتك ةطدع دئعات عاقدعد نصل ءااطتئعطع5 ؟7 ءنطقأل أعاد : 0 فرعي 1 ىنفلل ىغقبنيف

 انااا 2 لماجت ةدالب ىف تيلخو .هدابح كبها - ثقات هناور,ةطلسلا فا ىلا ةقرملا

 ذح ىلع هركلاو طشنملا ىف ةعاطلاو عمملا نم ةبترملل ضبنب 0 كي 1 00 8 اهيف
 7 هل مهر ام دن. ود. . (لتع 5اعالع 15غ ةنخع لمع ؟طقاغمتك للعدد 0 2111 م011-

 ل5ءطعم 13عع ه2 عتتمووءرن 8علعمدصعر 18ه طحعاع]كلز ]دو . ط5 42و 1 242521 8:

 7٠م1. 117 27,13 1: 493:5). 1ص ءاصسعتط» 0عا> ل1 21ععدءاتا1عاعط عد 5مات1خعلل 14

 "مطله 1 مداجستمس ذات <ثدتك ععسوطاتأ ضررا ق هللا 7-1 (طع1 ةكمطتطاح جا !'هطوتآو هلح

 134 داحمملخه 2 محمص قلعألا» ه]1-<هكدتنتد [آكدتتنو 1327] 1 2831). 85 156 طعطح ءا1عع2577ءالأو

 ومد 0ع 0 ءلمصاعع,ر عع طعضسوءاعت دعت ءطعقترمل مل71جنر هس 1كامصح طغتت ةتتعط ا

 لتع ز8015ءاط هر هطتنءطع 11( ءرهكاتتت ءاصععلتتات ص عع 151. 3]52500 11طع15ءام 25. 52

 رص تجد ”دمداضرد سنع كدنع نم ملعب كتفيلخ ددماف.
 1) 4.1. لع 81دك همتاتغ خطا7 8عاعت هل-هكدصتصو 5. 1ع 1ةادنتتح 11 731



 52 م17141:513 215 2141:1155

 لع 8عواوؤغعب 2ع 0ع5 2:0 مطعأغعم, م12عدعدأع 20237 عنع طععالأطع للع

 عمت ع120ع دلعطغ ءامعد» قةسععماطا1]ع عاصع5 [صح222 ءمغطع11عا جان

 ]احددعمر لنزع ثسععاطغعءطمل عانت ع عع 522غ! ءطعغعص ن2 1عا1ع16ة5عد

 010 م عع ءل1م10عصع نمعات ةمدات عاطل 1ع 501011جع ظ,155عأ 21115 065-

 ه5عاطعم. 155 طحص0عأ]غ دزعاط صطاتنل ان1 1121 ع2 1361عأ5ر 0355 215 ءطعص

 للعم طعالقعم ل1 عدع ا11010ع طعوصم مانن عا عل عرج عندهم عم, كعصت آ*3-

 عس1ت للعم ن0 لعمح "قمطط3ك1لعم , 01عدعاطأ جاندودءطل1 عدوان عاد عمت

 1عغجاعرمعر جاناعممت 2ع. ]01ع5و 156 دعءاطم2 2115 0ع“ عضمووأءد 11ع28ع

 0عمعع لتع ةطص هصعءاععمسعب 121 آ7 ءيعاعتعال هملغ عع اعاعامعم تدخل

 عر ظءعاععممعا“» عد 1ةغصل1 01 5ءاطعات 1مج2112غع5د ءرتوزعطخغاا عطب 12 0ع

 11710 ءءاععبصع عع طظاصتس عملا 2 عع عمن 1834 ه2]]1 ععوعد 1ع 8ع-

 مععاغأ كان 4 ع5 <هطط351015ءطعد 1مج2233غع5 156غ ءاضع5د عع ثتواتح

 دعم أغعر, جاتك 016 022311 لهم عيقودغع 0عوأ ءطغ 1ععغ لتعو,ر ل355 5

 جءلاوععمةددزدعطع ؟هططقمأ لتئئءطع طقلتكغ كمععط لتع فتم, لكدستعأت

 ل1ع ددتأ ةانددعاتع ]11ه ع7 17722221 هعودأاتتغد اع ج11 ععال ءانطع لل ءات1[ع 117

 56166111215+ 151 اء 016 11214 202 59156 هلع 5كلع كن

 ءماععمم ا 2ع 12 عم ك1055ءا [[د5دع2 لا01ءطخا15عغدعص 1) ن2 7عدح

 هاعاج للع الل ءاعبصسع لعام ءودوصتغاط عأأ 2111ع20عخغ 2) (ل1ع5 012 عع

 51 042 ةسعراعءعمستت 25 لعد" كلطدن 12ءاع2 ع2 1211), عج 15( 2ع

 12115 لل1ع انطءضاععد 20ع201ععا> 8ع012112ع11 12 5ع12ع7 20

 جانا عالعد, للعم طعنععءطغاعغأع [صطقطعتت عع (نطقلا!عدتتات 0ع. 15

 طعسةطنعغ هاعاج دهصم (طق]ت 136 ع5 "ةشطط3510عص ب: 1عع126512115 2ع 2

 لعمح لعد !1ةعغاصم1015ءطعص طاكلح دل عم, 0 عووع» 8ععععطغ عبصع 1علنعا اعط

 جاتك ءا2 ءى01ءطغعأعد مهيب هعوراتط0عأ 15غ 3).

 2ءاطم 8علتس عاد عع عمت طاعمال 22 2111 (ن1ط2111ع2351150ع 2:

 1) 5ءءاطو م/رودتكع/عم ٠ لطالععءمو*عاأع, 12عءعوتلأقغ 0ع 17 ةعطتتهأا

 [معاطعتغ, محقص 211ءطع5 (جءعوعاطل ءعطغ , اعانتتعز ث1 5 ءانلع 211:

 (ل عمععد للع 1"ةغعاصمت لعم داعاط محل ان 01 ععطغ 211125261), 5

 عوز ءطغو- ن2 (عط ق5 ءعرصح ةععاد, ل عصمت ال1ع1ع (عودعأجعد] عطتنعات ةتتعا

 ل1ع 1”عءلطعأغ انه 220عءزننعمد م13:515ءاطعر 1آ0ء1ءاعغعج 225عءاط]] 65513

 ىةطععلل ةملعمنعر 02 اععامع ممول ع ععوعاتإ ا ءطع 7 هنأت عان5

 2١ عمان 11:15 11236, 5 ةقيلخلا ىهف ةكوشلا' تح انطا هعنابا لق
 2) 1)1ع ثن[هكداتطعب 0255 ى01آع عر مصسانتص عع 01ع» 11ععمع» لعدم 8[عدفءعطعم)* ادت

 2 ءاعطعت> 0ع5 همج» 6مل عممسم/ل/عر» نامت ها ععند عع 11 كحوئعاطملا كاب دمدتعاطلا 183 ءاتصت ا

 اطعمانع هتك لعد (ةدعص لعدم 4 انك ز 5. طع) 5دعطحتتب ىلطعضتصت'5 12012 ( 1ك

 1ءاطتصع) 1 2. 1

3( 1”01, 87-58. 

 4) العا. 5نهغطصستمستو 1025 5(ةهها5ععاطغ 0ع» 7210165
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 ديت طع مهعطتو ءادطدت 15غ, جاتك 016 1[ة:معمل 1 ءطع 12عوتتغقةغ ة15 8ع-

 لفصعتمع عع طاوعصتات07 ع جانا (نطحل 1 [عصتوات 0ع اععاد (عوجاعطغ 1[عوعص !).

 2) 17161 27119622 و2212 (ممم:هاتئعطع) 8علتس عاد 2 ععاد : 1ك 222 م1ع5دأغانعطم

 1 عاععأ (م2602), امه طن معأ4ع22 2111 ]1 عواعتتان22 (1ك2]113), 1502220

 عمم عاعاط جتعع» ة«امعع ىدزعط ءمغطقل ءعملع 1عطعءصمأان آن (9731:35)و

 الا 1دوعمدءطقلتا ("كلصح»

 ما1 عج ل1غوعم 8عل1 معان عع هداك م11ءاطغ 21-11115632115, 59 5

 ءو اععامعمب 25ءالعأ1 ن2 ءم11عععم اعقطصعر 0355 5ءل1ز6

 جات (طق11 :عمتلات ع, د15 عدت 11121025 5عء5عغ2 26521 ععا12 ع1 23

 جلاعم !ءدممصتئءطعم كتنغم11غ3غعا> 211 ]1ععممأ 1710 عا> 1211556 124

 د55 د]1غع هد ةطصح 2115ععا عم لعد ا/ ءقلانعت عع ةهعاط ع0(! 1عط عطل

 ا[ععاطغ 70116 111ع]اععأأا

 111 [1طءءوععطتمع عع مطوتستدءطعم 8ءعلتصعات 2 عع, 1702 0عاعد

 17 هءاهم لعممعأتم طغت الط نكغدمطتتع داعط ز علعتضمم ص21 كاع لعن كلان ععضت

 هعطغعت0 نطعممعمنععم اعوطصقر 111غ 022311 عم 8ءزعز5و دكاتتت هب

 55و ع2 (نطقألت1 ع جنعط 1ع 220123115ءطعطتر 12501 طعطرعا>ت 18ع012-

 كان عع ع5 ]صحو 2غع5 10 داعاط 7ءعععاطتوأ ).

 ه) ١ ]انزع كم5 عزرانات ع 0ع 1ع ه71هظر د212/2222:/101 1 , )23503( 

 ]ا ةلطنعاعءعتغ لكددععاط ةانمكدعتع 11د عطغمسمت غم 1ع 020 صسصع اصح طعاعأ

 جات ءءادغجاتن ععطش]ل عم, دعا 1طصح لامعا 1ع اطمح 112611111512 1114

 هعا2 (نطهلتكمدغ ةعطتتغ2 ءملعس 1 ن1 !ععد (5ء10دءطتات ا عءعد) عع ةطقنل عا5 عام

 ]داننعا ذطقع انمغعوودءانغمان تع 120 طع 8[د عطغمت1 عا (ةدناعدز) ”©) اعءعصص

 عع (نطدلتلع هءعامع اك1ه1غ جانت 21ه 5ءطقلأ عاقل ىعال 1120 5ع12ع

 ج11ععوج عادع ثصعءاعءعم 112 2ع1عد6 عع. آلا وص دذع جانعا 5عا2ع2 8ع-

 [عطاعص هتعطغ طحصت ع ععطاتط1 11 ءطعت (6ءطم15د22 12156عا3, 01ه 0

 1) ةلدعط 1طص طمع, 111121 11 167ر5 8. ط110عم مطوو1وءطع 12ءععاجع (هدتعاط ظاتصلع

 طعتغ 120 1'هتنططعتغ) اععتص 1آمرمعلتس عادات عم 16 ع1 عا 55131 1ععأأ : مام الأ ل الو

 لك هلأ قلاذي آلا ىذلإو بدحخلاو مديجالاو عدجألاو ”مطألاو ىعآلاك ببيع هتلخا أ نوكي نا
 نالجر هتتعط 141, 11331211 ع0. 5هءنعطععت 301 1. ةانطتع اق: معان ءطع 1هاغعوتتخأقا انتم

 لعد ذددساتغ هلتسقسسو طتعاغ دم. (+22311 1111 هنح 01عدعدت 56عا1ع طلع اععاصع 0ع ء1لعص

 مسد: ءطغعد ءقصع ظ1صائءطعتلمدع تعامد : 211هلتط ع5 دءطعتسأا ءان 0ع 1عاماعتعم ععطعأعأ

 21 دءاصر 02 ءان ذنح 1ط]3 1 115 ا1ه1ء1 0ع 522314 1231232-21 211551 كتلك مالسالا

 صاحت" همءا 101عء20ع ؟نطآ 1006526: شيرق ةبسنو ةيافكلاو ممعلاو عرولاو ةروكذلا

.594-67 .1801 (2 

 3) 71. 3613 هلتلسم 35,7 نرم نعاس امو نامزلا ناطلس ةبتر ظحال ناسنالاك

 ؛ عابتالاو عايشالاو ةورثلاو ةجنلاو ةّدعلإو ةكوشلا ء.دلا 3 - 2 0 3 5 ءا
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 اطعم علت عمتددع جانعات ه1 انطعنودءطتعاغعم !) نصل اطتقعم 1عء15ءاط عم

 1[.ع1ز0عممءاط د 1غ عد 101ععدر دو 156 015 هتتتت 121 عام عوض 145 مان 21غ

 ع5 1١7 ءءاطقل م15د عد عع ك]عادكن عر جان 1طتقعلت (2عط1عغعال, اعط 1261

 0 ءرتحا 01657 211625 ءاوعرمتا 2ن 601 50:21 022 1120211622 21 5

 نىدعاغعم. 11710 عمدعغمع دعا زرعمعع ةسعط ذم ةمععامعم لعص كصمعل-

 11111 ع12 5ءا12ع5 (ءطلعغعرذر ده طقهغ عت 020 نع تمعاأط 01عطغ 5ع

 خص عر اععمصات 2ك 215 دعامعج ط[طعمعم جطععوعطات[غعاغ. 50 156 عوق ةتعط

 ملتغ كعر غانء]كيكءاطعم 11 ءاقععم. عا هلاعتت ان 2ط0غ023551؟1عع16 ع2

 هزاع 016 18ععطغع 065 نطق]1[هغع5و طمملتغ طعا10 ءعدط قلاع 5ع1ط5[ةانك

 هماعرمت0ع ,11201 110 ع 51غ جانعط 12 5( ع]آعع جءعمدعءاتمأت [غعد''. آ0165ع

 ]عام ع ءهضاتعاوعد عوج (نطق] [عمر عمت 516 جايعا هةعادتع 82ءاعطلع

 عمم معا ةعداععم, للع 2ءاعطعو اعا5وأؤ عم اندغعن ا انخعاععتا انا0 عد

 ةعطغعج ء5د ان02115ععدعأغ26 جلد 1طقع عانع1ةدع 281ءطغ, خطط ؟عععال

 رز علعم ثمعتالاا جان طعدعطات ا ع .

 622311 156 طعوننعطاب دعتصع 1[ طعدع دممرج لعع ]عدس معدات ءاطغ وعاء عأغ

 هعزدع5د طفل [عو ةننعاط عع 1[ دغودعاع ععوعمات طع جنتك ععاغ تا عال-

 طا غعم, لهمق5 عر كمعات 12 لعن ةسكاتطاتت ع 0ع 8[طجعاطغ هاعطغ 5ءع1ط-

 داقصلتع, 5هد لعمر ءط[عم مهم زعمعم 1[ ناععم هططقصمعاع 15, 016 للع

 هنود ةعطات ءاطعم [مطقاطع» لع 8[ةعاطغاط ء!قدعصتددع ع5 0121113665 10

 و اءاتمعغ 1ع ]1ممصتعر معدص ع نقطتنعالب 0 عع 5عءاطق1 ل عمان2 ع 5

 17 ءيطقل ةمتكدعد عد نطق !ةهغعد عانت لعص 5ء1ل5ءطساءعم اص كعص ثلاتكآلانأ

 ءماةللغ: ,ىطلز عد 156 ءاسع +مييمأم لعتعم ع1 ءعاعاط ع5 21ع23310 3

 2انغعأ11] عع هلع 15:*. ع طعغتوعط عع ءامعر لذع 5ء1لدءاطتتاعءعت 5

 ان عاع لعد (طق]1 1 1ةغعور 1070 عدت ةهاتعأط 12 ءاطعأات 5مقغععتعت م0 عءطع

 دعاطع5 1].عطعصقر, 12 لعصح 1نن كعص 5ع105ءاتن [ععادقات ]غد 11012212220

 كعامل 12 معروأ5ءالعتت 5مءوهعأع 17عم1دمدأغعا 1" اند عدممأ ءععأ ©/- 17207

 هلم مك71/ع, 10 لعمح طمعاأط 1ءاغععطتط 1ع آ[علع دعلل 1110, طع-

 ععاواعغ[[ عد 2عدعمتند 2ط1ععغ: ,ىاللدعط 1طععمت (كعع ظدعمم عاك10عص)

 ك2 510عع02 016 2053520ع 0ع 17 ءد175ع 0ع 720١7عءجطالك 62

 ععوعم, 11101 عا 5*1 ؤعمل1معغ25غ طاتذدأع ةعاصعا 1222 1120 5ع12ع

 1آ[”مكدعاطع ءاصر طلق د55 هأغ للع 5ءععصست0 عع ع5 5ع105ءاطتات ]عع

 ععوءاب 1 ععطغعو ءمغ5دؤئءاتعج 11عو5 نص اطتتع 1ط[عتتوعطمأا 15 0121

 17ء2طوزتن(ع3) 120 ه2 11655 51م هز 016 511116 0627 12126212 86

 1) 1ع: © 21114 دجا15566 2. 1. هننك اال نصدعا» ع5 5نا1غهط5 5عاطعا>ت ا عمان 05عام عد

 نصل لكم[ ع ذطص صاتتع صحتغ 1:12 ناططتك 0ع5 كنملغمصك 1علع جايحاتعاعص ءطص عصر (1اطنن هلع

 28151 530 هس. 5021, 60. 28515 22 37319 37. 11

 2) 1014 هع ماظنلا ىلا مهتلود لظو هز نصآعلم1 ؛ ع5 زذغأ محق عاتعاط, 0ه55 لدق 1عامأع
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 طععوم :عاعطعط 121 هص قمع دنمعاط طقطعاتعر 120عض2> ه5 112 عا

 الا ءاغ اععادعم آ/ هدجاتعا] ءطعصر اععاطعت 17155ء25ءاط 2111 ان (©عطأ110عغعالر

 ]ععامعم //ا11جعمعادأغأعت 1120 1 عمملع» كاطع, هط ه2 ءللعدمد 00ع

 216«لء1 ععدج 5غ220ع, لعصت دزع هتعطغ اطغع 11/هطاغدغعم 22؟عع0عاطعم

 [[عووعم 120 عع هاعطغ طحتغ 1طقعص» 220 عد ط عج عاعات 2 عع نط ءعدنطقتتاا

 مانع. كل1عوصد2 0 15 202 عد 8ع17ءعا5ع2 1طقعال (عانأع 21155©-

 هعط]هدودوعم. الا/ز1 طحطع7ت 01ع5 طلعات جان لعدج 7ك ءعاعع ءااات ةطقطخأ 301

 ]ءعءلعع ا]عوعع 01عدع5د 8سمعطع5 كعم ان 26عمدءطقع0 215ءطعط ع

 1 نءا ع ععم 120 ان مغتعط غل عع ءءلاععسمع”' !). طو اعدعصت ه1عاطغ 11عا-

 هةعطعا 10©17ع2, 5 6ههتول1 طتعع لتع 5ء1لدءطساعءعم منعطغ ل5

 211020121 1ن15غعم, 5010عءمما2 315 17 ءداتتعب ج15 ]1مم عم2 ع5 (طقلت-

 1565 لعق

 ظطعممم ءمغدم#ءاطغ 1[هدغدماطتع 0) لعع ب ءاغعم مص1010 عانس عر, عم

 129261119521174 9/2222 110 1ك هد»هرضء2ء22 1( ك9]13)  ذاعاط 12 0 عط

 هةعالتو 1 عت عدذعم  آ/ ءطقل عماقدعم عانتععاج2610ع2. طلاع ا ءعوتتصأ»

 (1عدأؤعم طعس 0 عرتص دعامع معمقعم لع طاصقاعطغ دءعاطع لك11ءط0112-

 ععملع ا ىدنمأأ 12 لعد دعاك عما عدأعات 1 عا1عض155عهر 5عا1 1ع

 عم هنط 15غ عم طل1صععر 116م كدمات 5ءاطوؤ 01ع كم1 عءاط 1112

 يم2مطعدؤءم ارعاتتع هلعطغ 1ةطلع دز0:'. طبع 7ءموأعطغ ع5 1ع12 عار

 هزءاط ع5 ]123665 عت جاناتع11 3551 عدأ عاج 124 عطعتت 1 5ع0161 61 0

 رع عادسطع ةزعاط هتعطغ هنتددءا ]1 عدواتعط هنأ دعامع ءاععمع ائاصقأعاأ

 ؟نءءاومدعم تان لانئمأعو ع نمل طلع تتطصغ 622311 لعص ؟7ءمنع لعد

 طه( عم, 120 دعامع 70121 عا ءطع 8ءعققطتعات 7 ع 12 0ع الان دطعص ءاطح

 مما لع ععاتئ1 ةدعت 120 ءاغل1 ءطعد 12غعءعودع2. آكانت 016 طاع

 كلعرءا 0عدغان ءطغا عاععأأ عود الطندغدمطتع 1نطتا 22311 لذع 11د عطعأأ

 ن0 ظمغدعط] وهددعماطعتأ دصر ملغ عم هع 01غ ههعاط كعصح 100ع

 هعامعود 17 02عقم ععاتك 12 822ع020 120 0ع 20171223ع3

 5ءاسأ1 عيا عاععاؤئ عم انطعضسب م لعم طقطعر 1ع عع لع طقطواتعطغ لع

 لم م معد لتع ,ىلطعع !81ةسداعت ععوعد كعم 5623152462 21115011“

 ©1156 ء119 أن[ عاعا 5ع

 ردوا ع 82ءلتمعاتمع ه) : 1"هدمتصع 702 717ءا1ءااط هك عا آ01ععا 51عط

 ءمخطقا عد لع 12ءة عدوة فرت ( موعدك, لتع ءةطقطءمكأع 0ع 8علتصم

 عمم عع. 1م لعع ظنل1 ندع عع طعالعم ءيوؤعتعي طعلاتعمع داعط ل1

 0 طهل11ع معمم عع 111غ, ل1ع 1 قةصحصتا عاععلتا ا[عقرل2ع عا 2111 215612-

 له دتتك عد ال ءوزع طلتعدس داحصتت1اع عاتغعغ ؟عا. نص ءامعدسم 6 ء0خءطغ طعأ ]3136

 3كهمودانمدغط 7 70,52 : ارباج ريكلل كلملا ماظن لظو.
 1) 4ىةل]- 1طن د]-225115 59, 6.
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 11ءاح انطعم. آنت لهم طعغقغلعأ 8طدكغدعجطتت 01غ طقعاطنقغع ا7هآ]!عمدحح

 محعمسط عت 501ه11 د15 1[ عععدغ (50:عع ؟انع كلنا ععطغعةط ه1 ن2 01

 مءازئع1 ةدعم 1مهماتغت هدد عط) 11غ حانعأط 215 21 دغمت هت (آ11ن11125 م

 معان ع1 ةودعد 281 ءطغعم, جقماععءادعطع (عاتمط ص ط عا عمر, 17 هنت

 لعو 1دندعاتد). 022311 طقغ طلعع لعم ظلمت[ تان 6ع22601عهر 101

 ل1غ 81 ععممءطقلأ 0ع. ءعماددععسملعم 1" عقصمصتا عاععاا 021 0ع ا/ ءود

 نعم لاند ع عع 5عدمهغدعاس ههاطصح عر 7عمعاض2ط 211مل دعا. طا 17عادغ لعدم

 ععوعمتت طع, 12 آ/ ءاطاصلنمع طملغ عم 10ةجدغءاط دمع عم 1 طعما ع

 لعد ةكدهك انطعع لتع ءءءطغاتءعاطع 8[دطمتت لعع 56ج 25 ءنصاعانسكأع !) ههعطب

 10 ة77عاءطع» 117ءادع الطن5عدجطلات 01ع5ع1ط عا جانا 1" 0150ءازءان0© 5

 «ءانئعنقةوعم نصل ممانءلدءطعم 5ههغدمطلعو 7ع عمل مغ. ع 6م

 520عغ هد نع 1 ءطغاوعر اصح مث صقعءطلات55 21312 ع2 عع م11 ؟«8؟عءا-

 انطع كلدعاطلءنعأاع ادت ددتك جان 1[عععد, 0255 1 ةصحصمت عاععان ماعطغ ا

 5111 0عات ك0522/6224/:3/0671 جاد لعا» 8علتطس عانت ؟ع2 01عو5و 59

 ععارقزنع. 5ءاطوأ زج طعجاتع جدتك عم 220 عا“ 5ان20ع21051ع]ععا6 عا

 ط2همالعععي طغعضضودعالع 11 ءاسن 0 عدا عردعاا علعصلطعأغ ان2غع1 عمد (ع-

 1اعاصععم. ا1ك0ع حوت 031 1212133 - درراع 01ع5 1ع 31

 1701:3155 عغجعزرر - 5120عم1051عاءعزأغ د15 ءاشع عا 11120103

 هعار ع 1” ةطلعاعءعأأغ جانت كللذاتطانا0 ع 01عدع5 ثمل( عو 1010 عمت, 50 71110

 هم ععوازءاغ5د لع دللاعم 1[ ءممعاطعم ءاسععرم ل هصعاعم 1015ءاطعم طاع10عض-

 هعءعاقلأ عاج 1201 عا ان521151:عاعاطلا ءاطعم طاطا 15 عاتان15ع11 065 52315

 لع 1محدسم 81106 هغءمأغ5د ءهملاعلتعأ دعتمر هتعسسمل ل طقعفأع ل1ع 8عاادع-

 ماكر 153015 ءاصعا1ن5ءعاجعم. ا١ال1غ 1ع ا ءماتطات0 ع 7ء1ط0ع2عا 1012

 (ى 56ج عط عاد 7صععم”) 1م د11 معدد عت ع2 01ع (ه2115131011 2111 5©-

 مكعاطغا  ءاطعس 2ءعبععصمءاردتغ ةتعطغ جدتتكطعا+ ن0 جانعأت جاندت آ1ع1[عا-

 هصصغ ةلعطغ نماكقطتع هحهعطغب 50 اعدصص 6111٠عع 5ان20ع21051عاععاأ

 جانعا هتعطغ 8علتس عدم ع عام 8ءاةطتعاتاع 2ا013 122211326 512. ©ع-

 [هملعرمغ ]ععقصصع ماتت 1ع عصر, لهم5ذ ك1ع :نل1طسدع 0ع عمأ85هطلآح

 ععءاقلان ئعم طدصل1نصععم لدك آتطءموعوبأءطغ انطعع ععاعععمءانعطع

 ظموددءاط1 عال 2ععا طعوبدطتع. 1عطقت جاد 1010ءعمط 17731ع ء12ع عا

 11 عردع ا ]1 عا عا الل هغان“ 17710 1و1 ععا عا 04

 الك ن522111 ءصخغدمز1عطغ جاع 2) عع ناعما 17010ءالان18ع, 01

 لهم ادهم صتئعارع عءدعغ+ جنح لعد 1[هحهمت د5أعالا : عع !1”ةىدعبندعانهز#

 (ةلسص). 13116 لزعدعمج 8[جعطصتعتد طقغ 622317 ذم طععدع جاتك لعم آنصت-

 (22ع, 1 0عم0> 035 "27+ دلك 2065ءم01عع (نج11غ3ق6غ ع5 2

 1) 01"1. 936 لكدتصأتا 15( جان ؟ءاتعاعاءطعس 113 11 2241. ناطلسلل لخدلا تاج ىف

 نم 1”ةانلطجدغ دل-ن]1ا2 (]عكدتتنه 1322, ه0. ©طقط_كآ)
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 ععام١لعمغ دلل, ل1غ كنك دمدنص ع 0عمع» طغت عطصعال, 1ع 0165ء

 8ءلتمعمبمع 12 لعص 10ءعواعسر, 1م 0ع ظ1دجعل5 ع5 ]عطع25 1221111 3

 يااتل1 عملعم آن دحأنص ع 100عمتط, 0355 0ع / يع عاعم» 0ع 0طعاس5أ عم

 ك5مزغجع لع 1داوصتئءطعم 1 طعماعدغلع ءامع غطعم10هعادعطع كلدغم 113غ

 هدعلم طحاتكدعبر لذع كعم اخمصع كصعو 2: قنه/تم ءتتعاءاطخ 1ةطتع اه

 نبماعمرمسس ءاتل عر 1 ةلاعم جنك ءاععمعم ن5 طاقم عاععا» طاضصق1ءاطغ ؟ع-
 ةمغئج] 1 ءاطع 8 مخغدءاط عالم مععم (126853) جان ءياعتاعم !). ةواعطع آاكهضدح
 معغع22 ]1[عه0 0ع (همدلا1 دعلمعمب زانصععات 1”ن5ؤعم طغت طعدؤعم
 ال11 1عرم متعطغ جانفي اععمتت ها. 11115311 1721 701 عاط 11212121
 طمطعع 8110 31معر تعور ععغعم» 56115, لعدم دعتاصع ةنتعط 121118220 115عط
 عاععا1 طعم 18 عدماس ءلمهصعات 15 عالنت ءاطعا> كلتذ011112510112ع12 2115-

 1ع عع, 5ءاطقصم ععادأ, لعصم ةتتعاط ءاد ا1' ءيدعطعم ععامصع ل ةطغعتت

 نمر غطعم1هعتدعءارعم ىعاعط :ةدص [عءعاغ 15غ طعأ اطصمح اععاتع آ[ع0ع.

 622311 ععوؤعطغ هاا دات, لهم5د لتع ععاعطعاعم لعع ةلغعععم 2ع

 ج]غئعع لذغ 1*همعلعضسب ص ع 0ع ,ى11715دءممءاط ط1” د15 206ع201عع 8ع

 لتصعتصع لكعع 1ممصت#ان لع ةذصح كاصمع ع5 1ىلطقل جات1ععدأاءالغ

 طقطعم ”). 132 ل1ع 8ءمعءطغأوعات7 ع 01عدعم 8020 عمبصع 1[1عووع هاعط

 1) طزعدءاطع ظددعع ستعمل هتنعال ذصح 2ءعز01615ءطعط لعط 1ص طغعاتع هتك عج طصقتم

 وعماد لعاغ نصل جان عاتصفغء» عم 1-14030”ه:0 تتسع ءصاذعط 1 علف (5420ءططصتصت7, 5

 6(5جهامة:ععاطغ عانت 22101 6عط 70)»

 2) 1مد هلدشؤ# 20 همص. 512 (ه0. 88131 22 202) تاعبقوتلا 0 ند نك

 عسأو ملعو ريزغ لضف لع 0 دحا اهيف هب راقي ال ؛ طتعيدتتك قمتعع ةعزسعتت 6 ع0ن ءطغعط عم

 3) 8250345, 5هتلع 341,2 داهتجالا لها نم هب ريصي ام رادقم هل ملعلا نم !زوبجوأو

 11301 ه0. طظصععات 5ر11 101 عد 20ع201ععط 0011211431 عط 5 110 ملعلا

 ماكحالاو لزاوملا َّق دابتجالا لا ىذا 12طعصقو 102066 045 كعدت 0

 5-5 ج11-1عط 21-ةلعطدت -1-غهتج1:14 (آكهتعمر طخقخغال. 20ه. 0. ].)ر 39 انداع عا 52133

 1223122-21 : دابعجالا لها نم اكنم 6-5 ا حلصي ثيح ملعلا (لعةءمعم  ءطع 1مغععتتأقا

 ب و. هاطعو 5. 821, - نتتتل هتتعا طلعات ندع ع 101010عم0155ء2 0ع 012111 عطت 110

 متعطغ ةحجقطسصغ). ثنعات 0ع 2طاطت1هدهزتات 1طتت 5133 : ىر آنت (0عا 122222) 1221155 111261 5

 1[ عاز عاممعععدعأم اععمصعص» 120 ةزدتت ةح ءاصعات 5ه1عطعد 117 ءعا5عر 0255 اءعاطعات 02 آكأو

 لعن مجمعات نصل ععمفتتعم ذص هالعمس نمغع1ءطغعأ 3ع (آ1)0ع 11عغهمطتتو1]1ع كلك1 ءعدطةكو

 انطودتو. مهد 11. معد 678). ع1. ةهتعاط 1طط 01210112, ( اطيل 1 161,160 11.)

 لعدن لتع دتتغ ع5 نطم]1 هغئ ع5 ءاصععطعت0 طعطط2 0ع: 0 نا الا ملعلا ند ا 1

 لاوحالاو فاصوالا َْق لاكلا عدتست ةمامالاو صقن ديلقتلا را دبتجم 0 0 ط ءان-

 هءاجانتم ع 702 0ع 5امدصع 1 393). 1ع نطقاتتع ه1- 111521511 11:0 ءطقت هلع ءا1ض1 عا ه5

 اهيف ءاملعلا فالتخاو ىوتنلاب فراع مولعلا رثك > ىف ذفان (1عمه13من51 هل. ةتتع0102 252:2)

 ]دزع5 طهأ 7هاط1 ةتتعاط عز ةالتعم ععاتعا م1010 الان جعاتت 18
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 ز علمعاط ءاصع جت150 ان ءاءعان ءاطع لذدن2 0ععطات 7ع 0ع5 (5ع5ءأغ2وععاط ءاتؤ (810-

 مطعغعم) هتعطغ ههعطت# ءادعم, جمعا ةهننعا 5مععاطغع» 120ع ع+

 ةقلعمغا ] ءطعص 117 هط]ادطتغ (ممئادلجمي نغعالتغدك مانطأ1 عد) نع ل16 آ)212-

 1[1ءاط]اععتز ءاصعت 55ه طمطعم 8عاقطتعا ع. ]ع+ (ءوعأغ2ععاطاع» طقأ ؟انات

 ه5 1مجدص72غ 2115010 ءاعان واط متت 1ع ءاسج1 عع 8علانس عاتد2م ع ععوأءالا

 055 دعاد ةمست راع عمم لكنت عز 5-5 مصل 22ءط قاع 2ما155عج 1ع

 انطءا عع لمع 035 (0عدعغج هعدوأؤءا]غعم 020"1  عءتص عع طقطعس 5اعط

 ج15 دماعطع كتر عاط 014 ن15221عء151165ع 7 015211556171112 1116561

 لدم5 عر 1[محدتت» 016غ ثكتتأعوطعم دعامعد ةصمغعد هانت كمه ءةلانل1 عه

 ][عقضضصعر عر عانت زعمعج 8عللتصعات7 ؟ع1 ء265م11ءطغ. 102211 15+

 جطعع عم 811 مغمطت ل- [خدصع لت 1 ءاطدتتك هاعطغ ء11010عمه1ل1ءاط. 1ع1عأ

 نباأع عع [ممممم 12 0ع 8عاغقغلئعات2ع 5ء12ع» ال[ةعطغ داعاط ةاتك 1ع

 ه3 ]1عدأعج دعامعتت /ءاغع عم هودودعم (ععطم لدغ 5120 2هغانعا 1 عا أع 5ع10-

 ةعاتت ][عءعمل, 1م لع 5231451 ءادطعأا هتتك 5ع12ع 17؟ءعادع ا/ ءداتع 5أاخأ2 و

 5م 1عرلع عر ةهنتعط هه "27 12 ]علعم ءامجعاصعم» 701102

 1[ دعم كهععط 01غ 8ععودعتسمع 0عمعم ؟ءعاس1 اعل ءطعم, 01ع عع نع 1ع

 عءاعطع ع عدم ن0 اكهصح معغعم غعدؤعم دعا عت /عاغ طقلأ. ]ء0معط

 جاتعال دمعمم مجد 2216 عع ال[ ءامنصع زعمعتت 12 طاصاءلممع 61ع1طعص

 ىمالغع (دمل 622311 ان مععطغ هنعاغ أصح ©ءععممدخم جاد لعد 0ءاعاطنقغعم

 اماتط عرعر 2ءعلغم] غمر جب دغعاطعم) لتع مهممج 1محدقح 025 ةكلمح 1مم 51212

 لعو 1تغط3ل هل ععم, اعقصصع 16غ مط عدعمط عا 1عدع» 261

 ملعاطا جانا" 8عوعاكلعا 0ع ءا2عذ [محمتت ؟انطتتعم, ع 0عءم5ءاطعس دلتعاطخ

 ءمادم0ععطع» اعدصضرب 5ع1طودغ 12 لعصص 1 دللاع هتعطك ؟عدمص ءعاط ظلضع

 مق عع جانت مصل 1ةععر عم انطعع 01ع 2 ةطتعاعءعتا 0ع5و 40

 عمن عأ !). 12ه 7010 ءطع عا 31 ج11ع2ل15ع5 كعمت 1ع2غ2غعمعت عا

 17هجانع جان ععزقطتعمر هممتغ عع 7011ع20ءعغعم 1جغددعطع عمت 7ها1-

 عمععمعم طآلت1ل1ننصع, 014 ءاصع 150ه1]1عع 0ع 1طص2 ع215عععع28©-

 طءعوعطغعم كرم مدغطتعا 1101 0ع5 ؟7ءعضجننع25 ع5 ال هألآعءع5و جاتك

 هعا2ع ]12 مهه1أ3غ اذ, ءيللدعاطغ للع 82عام جدعان ع عاطع5 عج ءاطق01

 ةهمعماع مس ماعم ]سمسم انطعضعمععملعم 1آ[11ةهلعم. 022313 طعاععمصغ ةاعط

 انا 1 العوم ع5 27727614 هأ-112 هر يلل1/ دع  /متاوا ها-هركومأ ل.طم عا

 2ان1]ةعدداعاعءعز6 لعن [مج22126ع5 ءا2ع5 2120 عم ا/ هجانتعا1 ءاطعاترب

 هنتعاط اص تذاطص هم 17 هءعانععم آن طعسوععملعع ؟هءطقصلعم 15غ 2. آدم

 لعماعع مانع هنح للع ال171 تععص ن2 ل1ع هك 5622651011 ؟ععاقطنت ل عا 0 علت

 [دءاطاتغغعءرحن 0ععو, ل1ع كستنعاط 014 قطوءاجابصع ءل2ع5 طعتتعاا5 312 ع1-

 1) ثريا 015دءااتع ثتنادهكذانتتع 16عأا ا 1[كدرد1 عا خطعتع 1ع 8علنطع

 عنصععت> ع5 آممهتسمأف (ةمامالا طئ ارث ا 1131115 2) 181. 213101 8,5 ا
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 ]عدم مخغعا 10م2 ءتغودأؤءاطعم 1110 عص. ا عادت ةتتعأت 01ةوع 152

 سمو ءار عالم 0 عع عر خلد غمر13غ 2120 ءدتعتت جان ها ععم (2لعا1ل) عع28541أ

 نم متعاطغ طعاقطلتعا 15غ, 2111 4120 5ع1ط532015 عا 1,1510151

 (مههوت) هجن ععطعس, 50 دعأ كلتع5ر, 12115 هن ل16ع 552521 نع 8عاةط] عا

 نع لدم م1ءطغعع خممأ طعوزأمأ, عع عاتق 1211125 ع5 5

 ه1 ان 2 عطعم. ]مح انطا1 عع دعأ 15 كعوععا 7311 عات عا عاط ]عانت عز ذا

 ةعطرعع مم قناع لعد (نطما1 د عد ماعطغ 601ج 170 عطر عانت 2عطعطت ع

 نطوءلئعم 8علتس عيصععم جنعا لعع لعد 1ىاطقل عدغد م عءارعم اعةدصغع !).

 آو ]عقممم ج15 مز اععازمم 1606 هعاض, 0355 ءاطن 22061عل 5

 1156 ةمطنتع ل1غ 8 ععطغع ع5 نطقا1 [هغع5د جتتكاتطع. ا/ عد ةانعاط لع

 ال7 ءا1غ هزعاط جاندو21271:ءطاأةغع, 016 ل ععدعم عم 1[عممعطعت» 01ع5عم7

 ععارعأ 1[! ينعم 11دز ءدغقغ حطت ءملتع دان مممعطعمر, آ[عةمصغع دذزع كمصتغ

 ][ععامعم ظعم1ع هتععاعطعمر كعمص هد زذغ 2ةنعطغ دلاعتت ؟()1ع223 15عام

 2عنغ 0 ننعاح 1طغ نعد عطغعم 1غ 11 عاععتا نص ءوعأا2] 1 ءطلعلأ

 لن ءوعد 1]ممهصت 2ع5 222111 ][ععمص عضم ]آ0ةهعوص 5120 ]علمعأال 21ع1 8ع-

 لمعت 0ععمر ععاعمات م[. ظمدغلتعا» طماتقدع ع“ طماع ا1ط )]ةلعسم

 2ءاءاطهكئعم 15هل1ع 1غ 8[عءاصاتصع عمت ؟ان1عمم3 ءاصطم]عد 1124

 دم دعا ءمادعط عال عمر عمم 01عدع هاعطغ ءاصطعأا1 ععتت ثلصما عاطل 5811

 مراتددعو ءم ع ثسنأغم11غ3غ ع5 101211 عا1 ءطغغعد 120 ؟ع1ع117عدغعد

 نمغعت“ت ةطصعام .10ه1ععم. ال00 2825030 210 هعط 1101351

 ءامع5د الا دممع5د ءمغضومغعم, لعصح ]1ع ا117ءعاغ لعط 101211ع 12 عا

 6 عوعغ2ءور155 ءمكعطدلتا جدوعوؤعطغإ - 1”ءععمعت طماتكقدع ةزعاط لع نطقح

 ]116 طعوؤئعطعم , عع 10ءداعم 1*هعلعمنمع عا طمةعا1ذ ءطقأع آل ءاح

 ها اعمدم هضم 12 لع معان ع1 قةدعم 15/[1دعممءامكأ 10223عا 28عا

 ]عمم ع2. ,آ)1غ 1عدعطع دءئمعت» ]نععم0ل اعمدحصتغ ةطقت 12 عا ياس

 مءاعاجتتا ع 016ع5وع5 21عاعو جان 522“.

 كحتك لنع ]نعع20 عد (طقا11 [ عد دماعاغ هن تتعطل طعأ 320ع7عال (ع-

 [عععمطعتغ هطر 10 ءرن 7مم دعامعتت 1 :ةطمصتعاععتأ 120 5ء12ع2 351؟ع-

 (وءطعم 11 ءتنعتص عع دمر عطخغ 2). ىلع 1ذغ 1م ١1 هطعطعأغ عمت ]ان0عا12 و

 عر 1نج ]01م ممأؤع (20(غع5د هلله عاطععا 15غ: 165 جال ع5 12 لع 1 ءانطقعأأ

 لع [رعطعمومز دطغع نهم0 امج !110:ععدعا دع عع ]0ععج70'. 5عاط

 ]معصم لنعغ 17 ءعمتتمس( 1 ععم 02 ط عع هتك اعل ةقعم, ه1 هد ع

 ء2لعر معمم هل ل1ع ]دهطقع عم ؟7011[عهدخصعصطعأا هلل عاعطأ

 ى الآ عتتت لا 035 111ج عابوع كعو الل ءانت2020ع5 ع1 2 ع1 عقأنر

 50 ط]156 ل11 0ءووء2 هةزعطعإل, 0هقم5 جان 0عمت5ءاطعص ءاط 11]1720-

 ]عمدت تح عض عا“ ا/ هال صحم 1710“.

 1) 1م1115301-1, 1191:3111 0. 5هعرتعطفع» 302,5 1[. 17 تتكدمدءان ن0 ]1ك هطحطت ع2 1201

 طعام عم ه5 طمتأ عد 511114 طعن متن ما 21616 511 2) 8016 7.
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 , م16 72 5عع اطصح ]ح2 ععد ].عطعم عاج ةطتتعات 1120 5ءاطع 8321261

 11 لعد 1عيصقأاع» طقص ل عاتاط 11

 ى الا ع7 دات كان1ء1 01غ 1م 01 عدعمج 2ططوءطصتغأ 021 عء1ععغعس

 ]اعاممعم 8ع عادم ءيواعطغاا عال 101110ع, 0255 اصح 5122ع ع5 عتاغ11؟ط عم

 (ءطمغع5د هانت عمت [مممصح عع 117ةطغاطعتأب ه]-ل1:51هع]بتت» 82/127, 1اذخ

 05 (01غعوعاقل113غ 311561511 15, 50 156 01عدو 2206 0عوووص

 نبع, 0255 ز1طغ لكمععات 10ه صاعطو1 ]عع ءماذمهعءطعا 1ع20ع. 1آ0165ع

 ادهم اعطوجاعءعزغ طعغقغلعأغ دزعاط كانت عاط ؟715د عم 1120 ا ءناعع 120 له1عط

 طعون م ل1عع5د كسندطمت عر طغعاأ لعصر 125 كعو [مطقلغ 0عو «76عه

 م طوعطصا1 عد 01عدعد 8معطعو ط110عغ. 12 جال ععدمم عامعد طعدؤعاطغ لع

 ]دج م]عطوتتاععا ان 01ع5وع 2206© ككدتهاتمسر 1355 ه5 عود طق داع

 جات 221212 211غ كعاولا عج 02ةععر 0355 هد دبنك 8 لعم ءاصعم 1]1عضح

 هعاملعر» ععاطعر, لعام 1مج (©01615ع501ءطقأغ ككل ععتت 120 016ع 03115211

 هع 215 ءر 5و 1ع هد 06غ ماعطغ ععا1قل]ل, 0355 ه5 3115 2

 ءامعم 1[ عممعءعطعم ععاع, لع مممعاط ا ععات ن2 علل عع مقنع 215 عم

 طصختت حاج حتت 221212. 101م5 156 01غ ]جماعته ا عءعت ل1ع زعمع# 220

.“151 17711101 

 ةبظاؤللاب | لاب ةينيدلا فئاظولا ىف رشاعلا بابلا 35. 501. 966-12

 ةمامالا قافحتسا مودي 06

 ك5ءطمص دان 8ءولنمص عد 1مد]ععمنعو كاءاقعع 622315 لنعد 1[كهمتغعاآر

 05 للع معان ع1 قودعم 2811 ءطغع» كدندأغءالكط كمععط لعتقعس ده1ط231ع20ع

 ظعوعطكات2 ع لع زان2 عع (نطق]11ع ءنتدغ 01غ 10:03م دعامعم آلالانك-

 01عاععز6 12غ دعتد طمطع5د ثسصحغ ءىال11طغ, 12 17 عتطاص ل112 2215 2

 ه1 عمععطعم لعدم معان أغع2 215 زعمعس 1'عز1 عم 5عطتلاب مانت 1عآح

 ءاطعد ءء دعالمع ثنا ع1]1عددطت]1ععأأ ت22 ع5020عا15 جانط01. كنك

 لعمح 1مطقأأ ع5 همعاتطأعم 1110 هنن عضدعاطعم, ؟عاعاطعت ©220عصكانااع

 111 ه+غغ غءال]طجأاأ ء2لعم 11عدور ةهدتذ لكعدح هعاصغع» 17ءعلع اطقح

 ]عاد 7ءملعمر, 12 1عا1ءطعات 7[1ءادع هر نع 01ةعدع 11هطالغدغعم 01

 ط1 ءاطغ للعم 1آةصما]ءاتدعاعءعل ععععم 066غ ءىلان11 مم اعةدصع !). ىمح

 هيلع ىلاعت هللأ ةمعل رذدق عساملا بابلا نم فرعبل ءاصقتسا دي زب رشاعلاو عساتلا الا

 ضري ل اذا ىلاعت هنا نا ملعيو ةيعنلا كلت ركشب مايقلا قيرط نشاعلا تالا نك د

 ءايما]., نكرب الدفا :كلريتموملا ربما .نه فيتر عفرأ دبع هل ضرالا هجو ىلع ا اناز

 ( هنم ا هلل دعا دبع ضرالا هجو ع 4-9 نأ نيبمؤملا



111613 56128:111 51-2 01 

 رزمعدم ع لعد دعطصغعر قمطوعاصأت اعد 71علععطما]غ عي ل16غ5دع كانك ه1

 لعمبم ع. 85 تععاق»ع جا لعيب ءانع1 ةدعم 1 ءطغع» ع5 (نطمل عد

 نطعع للعم 1مطقلغ عع 101ععملعم 8عءاعطسضت0 تعا 112211116111 ءط ا

 تانصل 11 ءاع» نمل ءيضدعطقم[عملعع ا11' ءادع ههعطقا10عصاععد 120 جنتك

 110 0ءوعاطعم 72م0 دعامعا 5ععاع [ععطعمعكءطقلأا تان 711328

 لنع5د ممقعع جاد دعامعت طعو6قص ل1 نعد عله م]اععد 71ءطغال25 76170

 رو رقعع 01غ طقءعطعأع © 1نعاعسعءا1 عاععتاكط معمص خطط 0ع عقال عطع

 18ءزدغؤصل كدت ا12عمدأ اخ 2ا[ع, لامعا ءاتتقأع 18عون1ت عطانا ع ]6ع0ع كعات

 اطخعع تعمم عماعرب 11ععممءاطقكأ عاج, 1 عطط 21م 122 ط2111ه 5

 لدطععو ةنعط ةمعابعاعمعم. طلاع زطصح هك 21ع22 ععا1ععأعر» كلتا عوطءاد
 هذص4 ععتاد ههاعطعر, لتع ممتغ لعدم [1”ةىدعد» (للتو208(عا5ءاطعإز, غعالذ 5ها1عطعر

 لتع منغ كعمح 757 (عغطتخعاطع 11عع2 0 عا) 211531212121818 12. 1

 ىرعملع زم عع مساع ةطاات7 ع 2015 ءا5أؤعاعت طععا2 عا, 17عا11 ]3 5

 ؟1كل1ودعم نع ا157ن2ع1 15, م2 عوج دزعط 016 ال7 ءرماعع ءروغ ةط-

 عى ءلععم !). ثبأ راع كمان 01عععج لع طمس مدد عاطعم 1نطتتغ هل 01

 هامعع 8ءعوعععمجال0 ع هتعاغ (ةطنععت ؟[1715وءم5015عع جانهانعاع ة), طع

 لنع هع ةمععام 8ءعوعاطغت0 يعير ط1عغع6غ: 1. ]ج5 11715وء انطعا للع

 8 عود سحسمات 0ع لع ا[ ءاغ انج 0 عد عا عال ععصر 2 عطا نعال طا

 ن5 ءمعد لس عم خط دل عد ذط لعمدءاط عم (صحتغ ©1عاعطصتئدعم طعاعدعاطغعأ ”)

 2. 1035 ا/1وؤوءز2 37ه, 0355 (01عآ11ع ان 5162 0ع (04عوأان؟ءاخ

 لدم 28ع22 15غ ن2 0255 لهم تعطغتعع طمصلعام دحتغ كعص ][عقنم عمر11 ءط عم

 11ع«لصح هعدعم دءاعتص لق ن2 26ه لع اععاسطعتغ ع5 1ع72عضق ةط-

 طقمعأع 15غ: ل1عدع عاماعأع 1م عع 8ءعشعأامت ع 702 0ع آط1عطع جان

 1مل 15ءطعم تانغ عمم, لتع محتغ لعمم 51 عادعج 02 عط ز ءممعأ ل نعد 5عا1 ناععأأا

 ملعطغ ؟7عمعاططدتن دعا. الطدم 72 5عع لذع ]اكتم عز كانط 1 ع

 عز ل115 عع 15015ءطعاب هانغعت طمتغ علت عاماععا آ011عم1 عل ع1

 5ءا1 عاععت5 ع5 زعممءاغ1 نعم ]طعطعصم 12 ا ءءاطقلغم15 5ءامعاط ن2 01

 111 ءادغ عاععتغ عع ءموؤعععم ءامماتكعطعم 1120 دذع جان 7ءانطم عال عال 2

 3. ]لنزع ظراععمصاضأ5, 0255 لتع 8علعادأغات7ع 0ع5 06011 ءدءآنهأة زك

 1) م1. ظانعا هج 117ءوعد عن 5ءءاع 54#

 2) 101. 962: لع ةموادملا اقيفوت هللا هداز 350 ىلع  نيدلا نضئارف' نمو

 هلع راجل ل يوكل ناكنلا اةيلاطفو اةطتضتو“ هلم اتإ لع :ءادفتسالاو .تابلا:اذخأ ةعلاطم
 00000 ىف راو ئالخولا هذه نم دقيطو لك, لع نادتتالا ى. ةدهاجملل قيفوتلا دعاس نإق
 وه ملعلا ناف ةّيبلعلا مّدقنف ةّيلع اهضعبو ةّيلع اهضعب فئاظولا هذهو « ىوصقلا ةداعسلا

 00 لا ل اب ىلا ذا عت لدلاو ليلا
 6 لع سا6 ذا 26 4 16406 2



 د

 02 هلله 1518 2585 1215411855

 11 عم طعتاودصتعم معمل صانع 0ع آ/ ءءطقل ع صاندع عع 1[عممعءاعم

 طعوؤأفاطغر ل1عوع هعت جطغعتت نمص0ةعاتعا, ؟عمص 0ع نطق !ع هماعطغ ءالكأ

 هعادع ءاععدع 5ءعاع ؟؟ءممما][عمدحصت 2عغز عال 17731ع 50256 114 كه

 ظاتم لعن, لعام جمل عمم ظانسلع 1عانعم 17011غع. آل1ع 7 هن 11

 لع 5ءعاع 15غ مم لعع 81ععممامتك لعمدعاطعم طعلتمسوع !). ل

 ؟ءمعاعاعاطغ كمهصص 1ع 011م0 دفدعرت ع5 آ[617معم5 120 016 160 ععص

 5ءءاعملتات 2 [ععمصعا> 3ن0ج 120 ج5 مو عاما دماغ ع 1" ن1

 0عو ععوعا1]ةءاطهتأ ل1 ءطعس جن داطقا ع5 3. ىاعاعطصاودع نع 01ع 1ع25-

 هعا!قلا عم 8ععاععلعم نص 1ع 723112115. 11111

 لعو 1ةءمعرو نع لنع انتطسصع عم ءءانئع1ةدعم 1717 ىلعع. آ7)عء 1[ ةءمعا

 156 035 1دطقدعاتع 0ع 5ءعاع ؟). ل. آل1ع 1,11عع2214215 0359701, 5

 لع 8[ عممعاط جتك مكعغعت طا عد عع طصععأ ن2 عم 112ع 211531213 61-

 ععوعاجأ 15غ. طلادا"عاط 11715دودر (©01غع501ع25(, ]اك عاندعططعاا 112 (5©-

 معءاج ل عاععتغ © اعل هع لعدم طمععام ةطصاتعا, ل تعاط 1ع215ءطعغ
 ط1 ععممءاطقل أع دا ملعأ هن جانتت 5ان1ع ]عدعد 11عىع5د طعتششط, لعدم كلع

 طعئمءقعملع طقوع ظ1ععممءطملأ ءاعمعع. ال17 ةطتعس0ل دءعامع5و 18,50عصح

 1ءطعمدك ممدع هم ةستدودعانلذ ءط داك م81عممعط ءيدعطعت م عم 2طعت 1صصعت11ءط

 هعاط كلذع ظ1ععممءطش عر لعد 11 عتتعد طقطعال. 122 ]ع25ءعأأ5 77/110 5

 11 لعرت © ءدأؤه]6 ع5 116265 جان1ع1 17 عناكب [عدوعات 1 معم معطل ق1 عا آت

 11 101ءووعأغ5و طعغقغتوأ طقأأع 5). 117 ءمص 1عدع كنععاط 11155ءن 10

 كانأع 117 ءعاعع جا11جء70ععاج 7ءللعطر 110 عع اص ءعدؤدلغ عع ظصقعأر

 عر 0 عمءععاطغعم ن0 113237711 دنت1ع15أعاط تتم

 1) ةصدا]هوعنعس ذصح 111235 21-21 58 17. اكسنت 3 5350-21 (5دصحصتع]ا) 220 ه0. 7

(1328 1]2120 ,21-1511101 

 2) 1هعا6 2022

 3) اجا. ةكتمدم ه1 كص#ل 171,3 سفنلل امداخو اكرم نردبلا قلخو 114. 2

 ا علا ل سفنلا ذا نصل تع قةعتددوحتص وود عم 1ءطصعقم 5215-21 انطعت

 م5 ؟عنطقلغصت5 عم 5ءعاع جدصح 1كةدتحعا» زط 16253311 (ع0. ظدصاوإرت) 111 81, 197 219

 269 ع1. اع ؟هدج 11 عوعد عدن 5عءعاع 56.

 4) 701. هم« ةلادعلاو ةفعلاو ةدابعلاو ملعلاب . 111م ةزص1 هطصع 211غ 03غ هاعتت

 راد مدتكعءطعات 112م1 ععدملعس ديما 1مل عمم ذصح ةاسصع 1ع ععوعملا ةحتان ععد 8 عا عطتتتسع

 انو ةعاجت (غر8مادي) ةدابع كمععوءاهغ زكأز ةفع داو عاطغ زنط عمن 1عععا عدن 0004م0 نالال.

 5) 1م ةءزصعرم ءةءاهغم1هعتئءاطعم 771 عماعع ج1-آجنضح 15-21ءاطتتت (ع0. آب. 093162) 3

 ن0 ذح عم لعدم عننءطعس 5ءاطت10 تسع 0ع ةسكعتو6ءاطتصع ةصح 115 111 4و7 1. 54

 لزعو متعطغ مجقطسغ. 11زمععوعد عتاغ 622311 ذه ]3 ءلزاناط5 2150-21 (5دسصص ا

 ء0. 5هط»5 5ر4) 01 غوعع ؟هدساعاطمسع لامع روت ذاتكءاطع قصص ءصلسس ع. ؟' عدس 0غ كهسصتأ

 زوأ لتع طعأ 6ةلجنع يوفطصغع ؟ه11ىاتساعاطع قصقعءطقت نصعر 255 لعدن جاع نط ءنحعطستع

 لعع 5ءعاع ىدءطعتسعملع 1'ه0عوعد عع تع لعصص ؟؟هد1عاطعد» 0ع5 5( ةتطصعملعد 108

 (ةهيعات عمود ءطع) عءواملا ةصصخسسخا (آكاقاح ه1-]جهز دحنقس 11 71



11188 40:11 81-11 0 

 103121011 101م2 هطصع 57:5غع22215ءاطع عوعاط1هددعمطعتك 125 615

 ةهمطمع د دءطعع 117ءندع ءامع طن عةطلتصع 0ع 17 2127/72/16 0

 1 نععملعصم, همحتأ 0ءعععص ص111 1124 ال طادصع هزعاط عع 1*ةن15+غ

 هع ءاععم ممقعع !). 1171علععاطم]1غ طعغمدأ 22311 ممتغ طعومصل ءععمح

 آلدعطل مي عاع 01غ اطدطصتتص عر 355 0ع (طق]11[ع 5غغغ5 مدعط عدد

 ]رجدغ عم ؟ان1عمجمتذ كدعطصما ءطغ عءمجم 520 ع ن0 اطغع 8عاعطصتصع طحأأ

 عمن 0ل1 عع ]ند صاعطدعاعءعأأ ةمطقء عر 725عع 2. ان منعم عم 1[ ععلعاتا11955-

 عنععم لعد ه5ؤغع11 هز هطعصقطت,ب 0355 عم 1 انت56غ طغعأ ]ع0عم 5عاطعت

 17 لان جان عر 1701 دز1عا 1[ ععطعمععطملا هتان طعن 71م ص معرب هط آت

 ملءطغ ءهغالدم اطعم 01غ الا عمدعطعم >7ءءطقص ععر 10705 د اطعم

 منعادغ انعاط دعقسع, رمعسص همه دماغ اطصت ةاطصاتعا 7 ءقلاتطتت ع. اا 2205

 ءو [1عيمعتع ماعطغ ج15 نمغعا دعادعت» الآن ن20ع طقهاغعم , 016 7011 67

 1 هع طفشت عمل عم العاتتعر 1ع 1طصح 1ع 28ع5عطت7 عا0عا 011

 ملقعطغعات, 317ع212 2111 111 ]111152 72ءاأ مع15ةص]1 عاطل 21211161

 لزع5د هع1 طعال5دصتعع ج15 هعاطو6 016غ هم عدلت عمم ل1 ءطعتط 0ع

 510115 101 ععوعات7 ءاعع كعمص 215 ل1عغ ءاغان عطع

 آن مغعءط مل اد صعر عمعو عل ل1عدع كتعاغ تاج ةوع. آد 01ع 11ع1155ءطقآأو

 رباع هزع ممآغ ؟1ء1عم- عءاوطتعم 101 1ع 1 15ع2 17عخطا3ت20ع12 15

 د20 ءرمدعأأ5 دعا 101 016 8عاقغا عد ع 0عم5دعاطعم عاعاطا1 ءطعتع (2عد

 1[ءععمطعأا طاعغعغ د15 عع 5غقصل عع ان 0غعةاو طعم, 50 216عع ع* 01

 ل11 عءط دعامع انطء2هععم0ع 5غعالسم ع ععطوؤعمع (ءاعوععمط عت كدت عا

 عاقل كاع 0ع ]نعسان محد أن 1 ءطخا عاععأأ, ع1 ععادأا عاععأأ 1120 82101-

 طعما عاععت6 هناعاطدت طمممعطعا ر 5غعأ5 11110ع (قفر) الطعم 1120 1ع

 ت15 (ظلغ) صعاولعم ”"). ا ىيدةطصلت ءطلطءاك لل ةءطعتعطغ ن2 ال2

 لنعاعتم ع عد /كوهء3دع5 1ءنلعس ةطقت 5222 2ع5020عء15 225 1[

 ععاعوأ 2. ]ن6 8 عمدعطعا 7م5عع دزعاط 1ع عال [عووعت 565 ع1771155أ

 دعاصر, 0255 جانعط 11غ لع مصل ص عع 0ع 12 5ءع12عال 7 عدا

 نا لععم لعم 17 ن10عم طة معتم ل1ع ال هعدصغت 0111 ءطاععتأ خطص 111غ. كحد عال

 17 يح عأ 01122 211م5 اءاتتءات5 12 5مع15ع 1120 1110112 226عع ع ةاعط

 جان 2111ءطغ : ٠

 (0م3ل1 عم عتلا ز]علع (ءاعععمط عءاغ, لعرب 1 ان15غ عن 0164 5525

 1ص خل انج ع5 722129201565125 1221151131111. 1 ءاتتت ءت 5

 د11 025 ظءاصتأم 0ع ءءععاطغأ عاععأأا ععوتاتطت لعغع 1222223 215 01

-/12007 .101 (1 

 12 5[ اذا 6 د ةالملا هيي ىلإ اهطعتم نم الا كو نكي نأ:
.1 1016 (4 8016 (3 



 94 ملا ن1 51 115 12511411155

 طق ءابدؤذع 8عغقأغا يانا ع ع5 0عولأ عدممأ عد م1عا5ذأ, 50 !؟انعغ هن عا1عاعط

 طاصخاتل, 355 عم طرده ؤ عاد عع (ءمععاطخغ عاععتغ 1ص 1طقعصم [52]1غعم-

 هعالتعل ه5 0ع (عاد1غةغاعاععتأ 025 آخ علان كمصمععوعغت 5عأ. اطلاع

 عق(11(6ءاطع اطعاتعامم ن2 025 عءدعغم لعو 2:هماطعغعم دعاعم 12 211عه

 [83عونعجنص عع عع 21ع]ماتصأععر هئ2لت1 21165 دنكوععطع !). 117عمص

 لع 8انتدأ 1م دءامع» صم: 2112م2 70121 1ع11ج1025عء5عغ7 ج-

 1ماعاطغ, ]1[عق212 ءال 215 هاد 1122 و5عءط عا طعغ2عاطغعأ 17ء20عمر 0ع 01

 الل دعاطغ ان512م161غ طهغ 2) 1201 ه5 عتل]غ 662 ةطصت 125 0ع 2همطعأ

 177011 1121عع1412135215ع12 11ع215ءاط عانت 11110 11مم 17 ة02231111115 3

 ءماعطغوأ2 عع داتدوعدم1هءاطعت طق. انصغعت» 71مل عد 320 عءمنعص طرعطت

 5هم111ءطع72 2115 عمدج 11201 1انطغغ ع طقعنطعأ عد 101عع520عه2 31

 101 ان22 211 2ء1ععم, 0355 01غ 7ع11ع1ه55ععدءغدا1ن عطع قص 112

 0ع اللكدعطغ داعط جاتعأت جاتك 1ع ععصدتتع طاصطت1 111ج 01 ى727 هر

 عمدءامأة ءربعب» 17 هما لطتنطت ععاج ع ةولتكو ءاةوأ1ععاععب علل (6عادأ أر هتك

 ىمءعاعطعمب دزعا» طغعاععسمغا1 ءاط ؟1ءعاكدعأال ءامع ظءدعتك ء12ععطاتتععاتأ

 طهغأع, 1ع كعدح 11701غ1211 ع5 (©عوعغجع5 ماعطغ ءصادمت 1 ءطغ 2). , 5

 ط. 81131112: ]نع 2:هماطعأ دهدعأعأ : كس 13عع عمر كلان 1 عدا عطلات 7110

 م22 1ع ا[ حعطغا طع“ طعضاط ءاط م1 ع 120 كعات ط[عتتت 1710 تان 2

 ددععم : 1طن مدت 1ع 1غ غد طمعا عت 11 ععضلع 120 01ع 5عط2 4223151

 2عا12 عز ططلعز دك طقغ ءنعات 17عندص]دمدأ (ععوععد دانمش0عع) تحعاطت

 عاووعاطتعطع جد عءطقص ععم, 215 ءاتعاط طعكمطلعت 1721472 ]0ع . جاتا

 17 عد 1101 126ج ع0 ععمع 22601عغ: 1عا' طقطع نت للعط ؟ع-

 21111 77013111 01غ: (ء21ع20غ هد 015 كعمص, 2ع16عع+ 315 1ءط

 5هعا1طوغ جاك جاتتة0عص 7 ]1023212 37110 0ع» ج20عع ععاردعغ: 1135 طقأ

 01ءا عوض 1 255, عمل ععات (عادوعاطل عطع ج2211002ع2 3215 0115 (هد

 ممل) طعقمطاعم 123122 () 06غ! - ج206101عغ ع ح 1ءاج طقطع هحتعأ

 0ع5 دانم01ععم ءءطوعصتغإ) عجاعمتما ع5 ل11 لعوص ع عر عادأ طق

 066غ - طوتمعصلط عز 21ععات ةعاط جان 1؟011[عصدر 15 1عاط عد طلص2 2دع]اععأ

 لعم, 0ع طلصغعت لعمح 11352 طحعا27ع5 (عط0+غع5 جانز ان عاءععاط]ا عاطعد

 1) 701. 1022© اذا اهناو ةمامالا ردق ضع لع هيبنتلا رابخالا هذه ةيإور نم دصقلاو

 هللا نيد نكيلف عرشلاب مظلا نم لدعلا فّرعي اهتإو تادابعلا ىلعأ تناك لدعلاب تبّترت

 ( ردصو درو نك ىف عجْرملاو عَرْئَملا وه معلص هللا لوسر عرشو
 2) 701. 1020 نمل ةرامالا ءىثلا سئبو اهّتحي اهذخا نا. ةرامالا *ىثلا من مماص لاقف
 هماكحا ىف عرشلا نع ّلَدع ريما ٌلكو ةمايقلا موي هيلع ةرسح نروكنف اهّقح ريغب اهذخا

 ( اهّقح ريغب ةرامالا ذخا دقف
 3) ا7عا. ة[هلج5314 ه0. ظععوسر 5ءطوأ٠. 4



 11188 15870111 41آ.-8811711]] 05

 1ذأ, هلك جدنعط كعم, 0ع هممعاطع عععوص طقع هلك اعط طعاماطلعم ط2عر

 100 52501522 216 2ك عص 012 5216ه 0ع 218116! 15 ه1

 لعمح هحدعاط 1ن ل1غع 1[مممتتع 0115 ؟1ءطغا ؟عاتع5 215 016 ع1 5

 01652 كوع

 ]راع طقنعطغ عع انمغعءنأ6غد مع 022 563265051511311 211 ©5©-

 طم ءاطعم 15غ دهن للع 8علتس عادم ع تعاعمات م1(, 0355 210 3

 هعوعمب عةأأا]1 ءطعو (عوعغج هعام١لعتع م عطلع 2). 5و 150 جستعط 7

 1ك عع 52 كلذ 3) 062 5م نعت 01562116121222 رب !تلطلا 1282122 2ك

 كد1ممعم, 0عمع> 7222 2طعقعغغلدعطع آ/ ءىءاطعبصع 171052عغ, همقصحأ1 ءط

 1ع 727211 1752112 هارد 222 1767111 عزز ف. طان1 7 هطقن ع1 01

 رمد طقغ 51غ هاعطغ ءا2عع5دعأغ2غ, قكدصمتغ 22212 داع 1701 1ططعغال ر

 171م 17م1 20غ جان 8ظ0ه0لعم 7عالأعب 0ع جات 1خطصعات طعغعرب 5020 عم

 محمص طقغ اطصعت ععطمت“: ءطغ 120 156غ 1ططعا> 5؟ءع101ع(غ 0د215, 101

 1121 11212 1ع 1ع دعطملتا ؟؟ءمال1 عطعت» طقغب لعضست 12015322 151

 0+ عول1عطقأ' 4).

 1م ممن[ عد د5ها1عطعتت دغعغ5 كسععأط ءمادم1 ععطعت0لع 5-1201[1م13عطع

 طعاست لا ناعم 8عاعطعسب مععم» ممم 7عطلغ هل ةعامعمب 1 ان25ؤعدر, ةاعط

 ل ن1 عا 1ع عادعم ارعطتقعم 0ع دلغئع» ععمععطغعم ناطقا عر 1عاغعم

 211 [حددعم, ءاأال1ع جان 101ةءطغعص 03عأج عا 1102121 1111

 لتع لتع ةءز ءطع لع 2 ءانعتمم كانط عمعم 6 عمعموتن هدعس ةطععم 11م

 هعاعتت ءىاعا1 عا

 دماعاتع طوصتحطقا7ت تعا 512 ءا2ط طعا1عطاءات (ءوععممغ220 0ع

 ةاغعععم ؟عا1 ك1 قةو-عغطت1م ءاطعم ]1ع هغا11 عد 5[1]ةطج5 2). ثىلاد 112551 ]1ععات

 01عدع5د ]1 عدل 1ععط1عغع5و عال 4كق17 ه7 261: ه1-82-ه2م72 5( غ

 281/ةوو), طصمتعطعتت لعد ههعطصت دل تعد (نطقا [عد دال ال1 ن1ع211, طحخأ
 وصعد دهم 282 هأ-ءار امرك ؟). 622311 هةعاطو+ طقغ ةذصح 113 1

 1) 701. 1ه#5«. ]ءعلمعاط 5نطاعآر 8110 هلحدتخكسم ه0. 8[رئاطصصقت» 9 دودخلا ةزواج

 0( دنع زئاج تاريزعتلا ّ

 2) اناوؤنصاعءغامدع» انطعع 01غ 16عوععا قلاخا ةيصعم 3 قولخ ةعاط ال هزمق ذص ع هد

 عم طمتنعم ععتءعدغءغعد ةباععلا ىف ةلاسر قعد "ةطقدأ13ط ط. ه3-1هلدقم“ (12ق3:11 هلع
 طاتاهن2 1) [اكدتنتو 1908] 501. 22؟عءع5أءال.

 3) ا؟لهطل كسصعت عم 7ء20ةعاطاتععم 120 ءاغعط 01ع5دعد ااوسصعط5 طغعأ 1آ2هطقاطآو 1

 1031-21 (1طنعاععما# 1884) 11 +201.
 4) 16216" لد. 26

 5) 191. 8ظءزطقلع علم 5ءادت21137: 364:72 : جديعا دءابتتنأا  ءاطع 1ص حطصاتسع : 1111

 ط. طعزؤ دط طاقنانط 21-2510, 1111555

 6) 17ع1. انطون 016عدع 116 ءموطتت ال1203 2211071-21, 16131 5502-21 (ءع0. آكهتتنم) 11

 ةر, طظاص1ءائنطت ع 211 0ع 1[ ءيلاععط ع5 1طط 1231
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 334-320 ءامعم :ءعاعططتل ا عع 8عااتت2ع تان 01ع5ع ط1 13111 ©©-

 11عل عما. 1و [ععمصم ءاعاطصعأ دهاعاطع 1” انن5غ عم عا ةطقات 2 كعا 016 0عصح

 طعتأغ ن2 ءانءعاعدزءطغ5و1 مدع كسر عاطغ عاععلغ عع ؟عمدن202ع17 (501665-

 م1320, 1ع 1طقع 1]25ععغلدءطعم, طقتت ع 112 5112 211112615 15 عا 0 61

 1*هرمد ععوععاط ءمعس آرعطععم عانصت عاذأغ هننأ من1010 عمبصع عع 016ودعاط عم

 ل عمص انت اع جاسم ءطصت عجل عج محقعا عا عع 11 عض دءاطعتت 01عوعم ءناعاا عم

 ]رع مصنع ط[آدفدص 1825117-21, 0عزن دزعاط كدتهتلم 5ع1طودغ كام عاط عض

 ععااتن ءاطغعأععءاج 1126534 ملعاطغ ءاممعطان ءطغعتند ![1عدر عالغ 12 لع آخ عععا

 دلك 1زجماند ؟انع 01غ ن2 ع25ءطغمءاءعمع كلسدانطانصع 01عدع2 كساأعدطءأ از.

 عوج ةطصلتعال ععلعمس دهاعاتع مهن 22 هج لعاج ]1 انص5غعاج طمقغ 0ع[

 ىى 0 5 ممن علع: ,نظعر , مععزاع محتع 1مم حطت ان!” 2 هنممعاءأأ مغ ن0 عم

 آ]ع111كع الطدصستت 11111 هدعأط 8ععصس 01 كان 5121 120121112 1ع 01-
- [- 

 َ 5 5 .٠

 الهمم تان 10125ءاعاتس ع 0ءم5ءاطعءص 2212 عدت ثطقاتك: ىنذز 3

 سدت ممعاط دعطغ!, لع همعات عع لدتونأ 101ععملعم 8عاعط7ت 2

 طقاتن2ع همعاح 11علععاطه]غ د لعد هدم عا 110131م1ع01؟عم عد

 1[1ءاطغعأ 5710, 20

 17ه دماعاطعد جالغعي طعطمة دعم عمر, 12عم 1ع ةنتعاط 8عاذم1 ماع

 جتتك :لعمح 1عطعو لع طغعالعم "(طمدت, 5م11عطع ]ءداتذأ, (01عطط3-

 من0 وعم (014ع5 جم 1[هدع5د مععاعوع هامل, عطغ همسص 22311 طلعت

 جاك الانغ2 20 1*عممحصح عم دعادع5د طقاتكلعم» ءامع ظاسصت عم]عودع 7).

 111غ هع عطع معملعس لم عاط هدجد)]2015ءاطع نطق 1 [ع 117012 ع-

 ن1 عع ددلطاتصعودأانه11ع 72213512 هم ععاانطتغر ههصح عمل عا طققعم 11

 01ع 065 ملط ة8دلععو :دط الطن 3112, 016 065 ظىطاأ» 58321522

 كنلعز مقسم ط. "ءىكطلمال همعاتاع 120 "م21 ط. ؟مشط02153212. ]ع7[ 161

 ]3556 ةزعاطط جنعط 66م2 ملط لكن13طد, 113522 [82551-21] اند ال1ان-

 1211160 ط. ]اك جحجا-لكتت1:221 طءعاعط7ءع2. ثط!ا7 1132101 13556 ةلنآ

 خت 1010 عمران ع عد نطق عد كن1عز همت 01عوعس ءامع 122 56014 عا

 1عغعاداعر ععا!قل غءعدع انها11121120ع2ع 1ك121611 عا هدددير 2015ءطعص

 1[ عسدءاطقتا طقتعم ©. طقماتس ج13510-1 ة), 1304 دلع 21-1582111 010

 1) ع1. ةءزصع نطق هلع عغعيوءاطت0]1عرتتصع 0 1:عا 1*ةاطتغ ط. ةجحتتتتمح عا ]3136 ه0. ا[هت

 عم11هانغط 11 ه5.

 2) طئزدع مهد ؟ءانطعتنعم 2تعزغ اعد ععاجبتق نعال ءاطع 1”*هدحصعاو 1150 ج1- نقاد 11 28755 ان

 3) 101. 4-1057 4) 701. 1070 هيف نحن ايف لوقت اه.

 وز طويوع]اطع ؟مملعع عم طغت ذطصح تم ععقات طعم زانصععت 3566 تان ءامعتت 12

 هات1ز 01 ة5عرت طغعصانأتأ لمعاتل كصع هرج 155 ه1-]دصقمست ؟ءةتةهمذأع 8[كوطصتن عقعر لنع لعد

 تطهاتكعد مي لئةصعس داتطعغز ]315غ 1.0. 372,6 7١ 1. ؟عا. 110. 7,152 5ةلئلج ط, نطهلتل

 طعنا
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 0051 67 120, تلتللد2501 كعض بدلت نأ ظدفدع كمر 512 1ع
 آه ع 11702غع دهم 1طتقع 281ءطغعال جا 123111611, 1.5. 7.

 022311 ماتصفءعاطغ ماتقصر 0255 جدنعط دعلم طقلتلع ذم 12656556

 هعار عد 5ءءاعمط عأ15 دمهاعطع اند عه علا ص عع 221غ 1101111:ع1 112

 م1عععس د20 ةاغعنع الدعطع1 ءطغعم انطعم ةطصاتعطع ءةءاطوسل1 ءطع 8ع-

 ه«عوالا112جعا ءا11ج 5غ 01عنعس 21655ع !).

 ىرد017161 43501 17325 215 1 120110هم عطر ال2 عاط11 ع1 عقر عمت [عطع15-

 ؟نطصتصع عع طعممطعغع ن2 عع [محدمنع (ءانطع7ءعا) 2ءاغ2] عا

 انطعر11 ءاعاتأ 10, ععماتعغ كعدد, 0ع ةاعاط 03011 عضم 211212 13551

 1121 02121114 طموءءطغر 11 01م طاقات عزان 0ع (ة1غغ ل ءطعم) ط1ععصم

 هءعاهلا عم 120 ل1ع ازكعمصغم15 عم ثنأعدط عت 0ع5 (نطقلا 123م5. 1/7 كا

 لهصمعال طقصلعاغ, طقغ ممعطقعنع5د هلعطغ 2564. ال20 كلالقط 721غعأ

 للعم 8عاوؤذص 0 ن5 1ع طرعان” 2).

 ]دونغ دءاطاتعودوغ لثع 834 متاعم-كءاطعتلع لعد 6217+

 ا

 ]ردك 1 طعمتو معد 1*ندغئمف ماعععأاو طقغ لعم 622311 ةنعط همعا

 صهعأال عع اكتتعاءاععاطع دهر 5عامعأت 55855310 عءمانتع ؟) 1216165511

 آ[”ن1 للعم 5عء105ءارناععممت 1 غدص الطن طقم 2260 5عاطقأط (11138-1105)ب

 ©0692 كل 2/5 50122 061 1ع17 ]0215<1 0ع5 0054625 0201 05

 77 ءوؤعمو“ راو قرشا كللم ماعلا ناطلس) 321ع0عأغر, 711255

 هع 2هءاط طعآ آاعطرءاغع» 0ع5 الطددؤةههطتع 12 مع1515ءطع# 5م12عاع

 هعازطط ه1- 71281- ه11-1 م5611: رك ةهيجعس# هلع 3) طمتغ 0عصح الآل نطفعأتب

 0101 07 الملا اا, اطشمو نيذلا ءالع ةيضنا ىلإ انلكتف :قاولا كوك نأ

 00 ا رآلا دارت نحب نيدرتللا ءارمالل .نيدلا غامم ظعاوم“ ىف احتصتمو نيدشارلا
 ع ظعاوملا كلت
 كرر دل هدول يعلو ا ادلع ردم ا نابخالاو)ناثالا زرع. قود ئذل)اندقلا اذهو
 الالات عدلا فئالر ةفريتر ف الدانلا يدذع ى' هللا ىطمللو هبا ظعتنلل تاك راطغألا

 ه<ىرع

 | 2 ندم هب

 3) ظن ماصصسمأا 1ع 111 21,15 8ءجانع جان[ 2: تضصخلا 2 كلذ كك دقو
 ع ,
 ) تاكلهملا عبر 2

 4) 1.عناعتنعد ]هلعداط طفانع لعع 0طملتكع د1 [عهتتس لعد 8عوماتس عن لع 5 ع1 فءططات عع

 ا

 لو مهمأتعر 1'هئءتلطءوعر ؟ءءانز عطعسز قةاطاتاسحابةكاط 11, 2. ء0. 2هز2 ل

 5) اناء لعط 111661 5. 2122110. آر 100 ثكطققتم
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 055 داعط عع كساغتم دعاعت د50 عزعت 10م2 ع1 18212112 5

 ظانعاط ]ءعءلعمد 1" ءعاغذع 2201ععمق5 ؟7011عوعم 13556 !). ]035 معهوزذءطع

 01 عتمجل اعدعصم هتعطغ ممعطتت 22عا عع عدعم 171عطلعم : ل1ع ده طاسعاطع

 ان طعمدعغعجدصع زوؤ زمصح 0معمغ دعطع نعم عاما )ب. :
 آ2د5 1 1طرع 15غ امطقأ أ انعات 11م1 ءعاعططتل 1 ععرت هلك للع آصن 2عاطض ع

 1[ ةماغع1 لعد ال[ ندهمطتع] ععطمغعمع 1*ان:5غعمطعا ءاطتتص ع. 152 5عاظ ا

 171ء15 هز ع]ععلزأ هون ععاعأ عيد دزعط هدتك 2[1غععاعات, لأع 153

 ماعاطغ ءاممل2] ععداععتتع داس ”). ملك دعاطوعقمل01 معد ظاسعاط اعمدصخغع

 ء_د دزعال جلتأ ءا12ع2 كي8و5ءالع2 آل22132224 2115 ط1ع1غع2 215 035 جاتا

 مط 201124 ءادعتت جاتك ءاطعا 3201ءمعد 725ععاع د0 ععاععغعم 5عطقألا

 01ءعدعع جمععدعط] هدوعدع 5عءاطلطمكد][ءدم1غع]1. يادصقعطمأ 156 0ع ال 2غع1-

 دعالع 0 جات طعصمعزءاععم, لعد 1ع, 1 ءاطعات 123 (2111201© 1111 غ11ع0-

 معاغلدءالع طعم تدءاطملأ هتتكاتط عملعت ]آ” ان15غع1 ع21255غع 1ءا1عط7ا712ع5-

 هعاخللا هكعوعم زعمعد ظاتعأا 21115ع1ذأ, 035 ءاضعتت 01م 12ععاعإ111255-

 عع ولع غها5دةعامل عا اصصعاط قط عد لعو ط1 ععمدعطعم عع ل ملعغ 15غ. 11

 120عمج د1 01غ (01عودطع 065 1ععاعإلات 2 ع55ءأ11عطعور ا/ ءماتع 1110

 د5 عاون ءاقتعع 12 طعدم20عمنعم مطوعاما عع طغعماتعاعءوزءطغا مغ (93-83)ز

 0ه1غ 15 عد ءاسهأع 120 ج11عا2 عع 56114 (نطق]1 عر عع 025 0طز عاكأ

 0عرمع طعصخطسات7 ع ط110عغ. طةءاطعغعمم 710 ءاص0221 عد22 1121

 دتتوتت 1212261, 0355 داعط 5ءاطع ا/ ءهعوصغ770111ءط]عع16 جاتعط تانك

 025 زطص عمات قمع أ 1 علتعات لع 18عم22 ع1 1511 ع1عأ

 11007 ع5 آ.مط عوز, 35 622311 لعد 5ء105ءاطن]ععو ح جمط] طعع

 5520عءزت5 مملأ اكن ع]اعوأعطغ جاتك 1طتقغع 11ععممءاطقأأ د15 5غ012ع5 5

 01 ه1 1جغعو - عموعطل علعمأا 1 عال دمع 5م0عغ,ر طقغ هل 016 0عض]عءط31

 1111ان12515556 11ءأض112 1702 ع2 يكان] غ2 2ع 5عاصعت /عا1غ' 4. الد

 دمرص عام اعممصغع ء 01 عم آه 6غع201عاععاأ 51273 3

 آ.عاطقعا ا1طع12ءانعأ

 1) 1025 2ءزووزعع 1.عدعد عدن 115 عدعتصمطصات0 ع 1010عد6 هتتعاط 0ع ؟'ةغعات 5

 قفط 0د1135 ط. 1طن (820) زد عم دعاسمعسب 12م 016 1عوز عضم عدوعدعط قلاع عسا عغعد0عص

 كماطسصع يغءالغ عد 18ءاعطضتسعب !ةاط. 111 1061 تح هزار 1[: 22050 ع0. 1116

 2) الالز» طعدت1 معد طلعت 0ذ1ئغ ةتتكووطع 1كدتتم (دححإأط. د20-1ه1ج) 1317: اضانسلا عال 15غ

 ءزرد 1'عز1 01ع5وع5و 111 عياعع5د ان. 0. 1'. 1-21”ةهجلع طغعزد» 5311-21 ه-ئدزد» 5-21ةلتلاج هلك 5عا1ط-

 ءهاقصلتعع ةءطعتلأ 0225171:5 طعمه عطأعأ 10ه:لعمز 5. ةعاد- 2ج1هعزم5 ذص آ.هعطقأ هلحؤتواد

11 

 3) 2. 13. ءكص 1كم ما1عا انطعع لع 7هءمانوع لع 1 عصاتضلا (123-115)ر انطعت آلا ءاط عا

 (333-123) ا. 3.

 4) الدنس 5ءاطع هن. 12. 5]11 11 325,16 128,150 7. انه
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 طو اعوضضص 125 21ءطغ 15771120 عءلض, 0355 هنن كعمم ءاغل1 ءطعت كتل غمط

 ممهعاط ل01هععم 0ع جاآك لعمت طفل عمر 50ه نون ا1ط اءاعاسع ط122عا1طخ

 طعاؤئمعم ءاممعطعمل, ل1ع طءلنلاطنت ع علت 72122205: 2 111ءطغعات ءااطح

 وعقل. آ7دصتغ طءعتممغ لهم 1ةطع. 6هم3ل1 ص مقعطلغ لعدصص 5نلغعص

 لعم 1*«ءقتئمع جسددءادا أ عداتعا ءءانئعتقدعم [نطسصععم دان مءعاطعمب 2.1.

 جمقعءطل 1 عددعم ل دص دق 12 عدم عا 55ءاطقلأا جان عم ءاط عت لع 1”ءانطح

 ععطعأغ 725عع عار ةا1عط ان2171177220غ عمت ]آعاط12 2ان1ع20ع2 0, 5

 2121 عصف ءاععج 1241215 221151201221 31 ع12 611 10561121311

 ط1 عكعطغ 50 دعطغ 125 5مء21ع11ع ءاضر 0355 ءءء 5ع1طوؤ 016غ كمتعط

 د5 عءوعأاج ععوأامأ  عاع ]8عوءطقخ عدطعأاأ عا 1ك1ءالا12عددأاتعاعع ]ع

 طمعا عم ]2ط12ع52ءاأعز كعاهلل طعوعط7عأ1ط[. كتنعأا ءا12ع13 23

 مط وو لعع هنغاطم 0 هد2-ج4 هت 1 دءالعم 100م0 2112 ط1ةغعغ عن لعوح 0

 11 لعدم ءاصالعاغعملعم قىطوعاطصأغعد ع5 جان هعاتعت>» 5ءءاعمسطعأا عانس

 [دودؤعم ظاسعا عد. طع ةهموهأغ هاعاطغ دماغ 11121عءا1دعا 2111 35 ]ة25ء1 1ع

 ل]عطعس ن2 21غ ع2 0212ج ةزاعاط اعماتم1ع20ع72 251عءعع5عطعات 8ع-

 ندهعاطغتم نعم. الاث1ع عمم (هطقا1[ عي 50 ءممملعطلغ ء جانعاط عصمت

 كتل غدت 00معءط 12 1ءاغا1 ةانلععتنعت آ[علع ىلتع كعطصمتت عطغ 22 عاج عت

 17 ءعاععطع دماغ لعدم عهممطمعات *؟ان1عطحقر 11122 51ء1 012 1212612 5©-

 1تكلزععرت 201 1255ه :15 15( 

 ل ءلمعأطل 12 0ع 8عاعطصت عع انطع 1ع عهعوعماتط عت لعد []1عال-

 دمع اذ طعغقغا ععملعم 1 عع 0ع 1120 281 ءطغع عا ط1 ع5 عط عار

 11 لعمعم هي عد عالاتعط هم 2اغدغعات هالتك عمم 11201غ 120 8عادذم1 ءاعد

 جاتك لعدد طعطغعس مص 2ع (نطقأ 1ع (طعومدل عزت "(2طصمع 11) ماعطخ

 [ءعاطاعم 1[ةمدأر - هاع د12 دماغ 7ع21عع2 كلتك22122ع1 3115 0ع22 11115-

 ههاطلا1 11ةعلععطم]غ ح !) نطعمل 1 ءععم طلعت" ل16غ لعد 161513215

 ا[ ءادعم, دهم عم أ 1 1ءطعد لعد تكمصحأ عت 0ع“ معمواوءطعم 15215

 ءمغصمسل 72 عمعا ![عطغط تعب 8عادمأ ماع ن0 ثم عاعءلمؤعم 2. طلاع ا

 ناطقا 12غ ءطمم0م1ععاعم مم 2ع عن 21ةعطخغا عع كمل غد2ع ة0هطصم ء 51غ

 نجما ءطع 1ع اه ص15ءاطعد 1 5021عع 211522 7017110 215 11م 23

 نطقها 1 [عر لعع اداه مما دعطعب 1 ءانط علا. الا/1ع اطخغ طعطعضم- 120 11ة11-

 هةعاجع10عهل, 55 طعرععغع ةزعاط ةتتعاط 01غ 12 1طتقعت> ]اآك2عادع طغت

 1) 5هماعاطع 111علعئطما] نص ععر» 520 طعدم20ع25 زد لعد ةطوءطستغعت 34-10 دئعاعاطخ

 11 عاج د 520عض. 85 ععاطقتت اتطعنطقتتمأ ها لع 5عطت5(11غء1] ءتدءطعس 181ععسص انس ءاط]ع عا عد

 ع5 210 1م ه5مقغغمعر 5ءاطعأ عمو هطصغع 1 ءاعطع2اعطتمع 215 01غ ةءاتطعتنعد ا ءتناعع

 عيممووع 1(5عاعع دتتك لعد 1عاماعنعم ةدتل1نعاط هلع ةصطقلأ 1 عاد جات 1ع ع1 ع

 2) 18131165 7ءملعت 016غ د27ه7 هل: اا عتتاز 7 ةوج 37. 11. 3577110 ءاص ]كنز ةحسص ةدصعا

 دمع ءااتا 1غ : ةعانرأك (0) ردا اك ةيردكم ةياكسلا هذهو.
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 هعاع »0ع 811055 عداط عدن عطات7ع ها11 عل ]ر1ض1عغ ع5 61565١

 17 ىلدمدأع زد دنعات 1*جعطتعت (هءعئدمت دعلم لنءطغءعءانءطعو 117 ءماع

 ااآ5 اك 132112 1120 12112311 5112 12051152 ةتمتم نع لعص

 ءهيدؤ مم 5ء105ءط بنا عءعمفا أ غدص 1" هؤيماتألط عع ') نه هنتعاط اكل1وةمم ة1-طتتت]اع

 ةعطصقعا لتع مماتغمءالع 12ءماوءطتلع (5زز ةكعغ مهصعأطل نع دعلمعم

 كاناغدم 11 معموز5ءاطع» 5م122عاطع. 50 مما15566 ةانعا 035 1ط1ط2 معهدل5عط

 ععوعارا 1 ءطعص 1ععلعس ن2 15 5عامعا 1015505161012 11124 2

 كام ءطغتصع نطعضدءطعم اع هلعطغ لعد طاصلنك5و لع ءعااوءطعم

 ]1162 ه1 0ع 2ءموعع. كنعاط 1ءطعطقلاع .5مرانعطع 065 5015266 5و

 طادغم, ىكع5غمغءاعدر 1آ1ممهاعهغعور اكاناعلاذل, هلعد, 4كم011هصئاتك ذ)

 ىئعنلعم لعمح كسل غدم عاعاطل1نعءاط 701؟عالات1ط1 أ.

 خسعط امج 1” ان15غعمم1ءععا (كذذ536 جداد ]ات]ع), عا 4081 582/27

 ه1- 7071157, 01ع1 ]11115 عء1لع 72,ع5[1ع2055ع 35 22311 لعمت 113 ماتس

 هاد 8311, 17ءيزع لعد 1*ةؤضسأ1لعمعطملت أعم ت؟كسنع الص عأعر
 ىبععاجبم عام لكتع ادادصحدعاطعج 1قطع عع 1522161101 2مأغ

 ةان5 1ع210ع2 1<1ءا5عز عهغ1201111ع1ع11 1110 2115561022 17114 23

 5ءارال ند5و ع5 8عاطعو ءام 5معماعإ1 عن ىطوءطصتغا 0ع 63. 228ءأان أ

 ص 1ءاعالعمج 1ةطاتنعاطع 8عءزدماأعإع ددتك 0ع“ 1]عطعءمقأاتط 112 26151-

 هعطغع» ن5 1ه015ءاطعإت 1انمدغؤعم 10 117 ءاوطعا655دم2انءآطع 115 1117

 آ16[ء1هخ ت1 5*) 70:ععااتطتغ 17ه10عص. ط5 11ععغ 2226 تال 7611112

 555 151551 طلتغ 01عدعمم ظانعا 0164 ىطواعطغ طهغغع, 035 111

 جا-مهمطاتاع ع5 22311, لعودوود ككععملعر 6 عوعمعت عن 7ع )ر هتان

 نطعم 6 مععمج نه0 ةطصح ءاصسعم امطقأ ان ءا» عم 011ععد 1ك ا1556عاح

 دهم1عوعأ هج لتع 5عءعلغع جدي 5عغجعم. 50ه1هط1 هم اذادصتت ةءطع 215 ةانعأ

 0235 جا155ء25] حصص دعطع 1812غعم151 0عووعاط عد 1ذغ زص عع 1غ ال1عأ اغ10-

 [ةصعتضءاعاطعت, للع ةصععلان طع غعر 11301ع ن20 كذع ط1 2ةطخان عع 5

 لعمج 1[.عطعم عع (0طمل 1 [عمص نه ةطععصت 17 ءناععطتت 2216 0

 1) 1[عمعروتمد7 هل. الل ن5فءدأع11 11 3511

 20 نط 555 734177: 35512( نلاطاطسرا اياطو باتك): 10و: 22

 3) 8:0. 1815لع (1289) 185,3 ا. 1. 11:01 ءكصع 5ءعرلع ؟هد كرر عطعو ع1

 يدرافلا درخ راد انك نم 110. 192,154 7. ىدتسلا ((. قاناش) قاناش 9 نمو

 ىدنملا (68. صياق) صناق نبا (68. كملل) كلل رهاوملا لنه ءاًمس ىذلا هباتك نم
 لتعم ةدمجلع نصل دءامع 15 كوات عز ىدرعاتعطع ه5. طب 7دعامتتمع ذص 1171521 (1914)

3852-6 2:27111 

 4) 5. لميمانطعع معتمع 1ةكذصا عانبصع تان ]ع 1راندع 0ع 8[نطقستت>ت ع4 زطاطط 1'هان121[ 37 ؤ

 72,1111(, 1:11 503 كس.
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 “"[ناعمدت ) وصل نمت ءعمعاعت ءطلتعاط ءعاعطات ءطعع دلك امد 117 ءءاعع 02231705,
 1116 021 5 022ع1 111 13110164 11 15011121111622 1265

 121 1105220111 1عطاعت 16غ معهذوأذعءطعات 120 50ه251ععا 1 عدم ع

 ماعم ءعمأع عدصق ن2 عدم. 120ه ج2طءأغءغ 622315 جمددءاط]1 عدداتعاط

 م1 151ج 1 5ءاطعمم 112غع1121. طعم 5011م زان عع 11252, 32 ع1 5

 11212111112,[1 512 مص1غع1 ععريلءاطغعغ 15غ, اعممحتتغ 1111 2315 1عا11ك1ة5عم

 1156 12 8عانومعطخغ ططصح 121عم هلعطغ 035 8ءادمأ1عأ مع1ل515ءط عا

 اك ةماعع جاد عمم ماعطاءات 120 م0152 آ/7 ءاواط عت ددم1ا1عطع 225 12

 211 16«عع2, 50201711 12111 ياتنعع ةا15 0ع طعطعص 1120 7 ءءاععات

 ؟ءانطعت عم ناطق! عد نط جدتك ءا2220ع» ععطقتلاع ؟هدحصمع آطعطتع

 2115 لعمت 11201. ظعاعتم هغا1 عاج ءدغدم11ءاطغ ك1ع 17-112074 ءالاتت عاد ل11

 طغت 223171, دلع ذطص لتعود نمر 0ءوصعنم طقانلع تانطل 17011011

 ععرطةعطغ, ةطعات جانعط 702 17 ءيعطقءاتاط 21156562110 عا2 15110 كل, هلعطخغ

 0لعم 10ه: ءعمتصع 0ع ع1 5ءطعم 11201 جج15دعمععاط ملأ. كنعط ام

 ععوعمتة1أ1ععمح 1 12]اكغ5غ ماطلطلا ءال عد ممآغ لعد ىدعطت#ةعطعمل"

 1130 1غعم هاعاطأ ععوقتل. ط5 طعععوعمعأغ ةطقت 50عد1ت ءا1]21533, 0255 هل

 لعمر ععدةطصاتعاط 215 معنضوزدءاطعت 5م_انعأ 22ءااتط معا 5362 00

 1) 8و اعوصص هتعاطل ا١؟نصلعتم طعاسعمر 0255 عانت 1'هدئهدوصعتت جاتعات تق 2502111515ءطع

 17 يطقل تودع ظععاتع طتطصتملو 2. 8. 1493 9. 1. 167 مدكداس (ةصتست اع ءاصعتت [خ عاطع 2ءااع
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 175,1 11.- 1796 376 (ةشوطرط عدلا : 180,17. - 33,11 1. 710 طع 121165522

2 . 7 : 0 0 
 ععمةودوزوؤءطعات 8ءادمتعاع هتتك ؟ءتدءطت علعمعم ةقصلعنم نع لمع طعم ةدشلا دعب جر

 قمصع]اعءلمؤغم دتتك لعدح 1 ءداععاطع ع5 ممقعط عع 81دطقاتلت ط. هط7 قست دصتأ 5ءاصعص

 1تلععطف# ءضمقطاغز لماطعأ 10 عع ععجول عع ةطادسم, عع ظعئاتعاط كدصحعات 5نعاطاعر

 هص 51ع11ع ع5 ةءطخعدعطعس 0صمتز لعد 1غ 0طماآ 1 !عدحساتتت لع ها ءتنامصععات 1201 ءاصع

 الدو صممألع تا طءوتتاتص لع (10هدونر ءدءاطتعاطاع لع ة8[دم تنعم ةط 5مدصتعت 11 119: 1341.)

 دل كلم ن4 تاظلس ]2 5هعوتت ؟ه2 كعط 1نلعقطت 5 نيس 0 5

 انطعع هصلم] م دزدءطع 8عءماعطاتس ععد صح 51154 داحستت]1ا 1ع د. دمع 1004, 18ةءاب عا ءاطع5 كانت

 1[: طتئاماتع ءأ 15 11غةدغ11ع 0ع 1:ظوودعدع (36 ثكاتل.) 11 4

 تل 5 22115ءلكا 111 5511 دكتللا] 22015 5515 10ءلل تاتطاكب 12: 521. 17 11

 حاتعطغ طاتتت ؟8هدج دعاسعتت (215 1251 ديلطس د1-جعاتتمأا هصععاتااعد) ء5ءطقأم]1ه عتدءادعد

 21 ه اظسمعادع ه1 ]دهس ه1-1ةعاتتتد عتاغ ه5 [نغعأز1 عد ٠1د 1125ج: : باتكلا ا 0 دقا

 م .٠ ١ 0 0 ه6

 ابنم 2 ىلإ 0 الف اه لصا ا تكا ذاق نم . "فيدت دتسصأ عد 022311 كمستغ ص

 ةءطتنأت, د55 هت ؟1عا1ع 112012 1هنعر ص عامفعست 12 طعصر هصلعتن عد ال17 تاععص ةحاصمطتل

 نزع ءا* هتتعأا» زطح 11ط]3 ا1ع1ع 1120766 دتتك 1ك جااعتااا جان55ءاط11عاط. ]عهلعد115]15 ةعت

 '12ج016هددعاعت صلع, طحتقغ لكعطصح 211252 1ةا]دطصتةءطعات ]ك1 ععدطعددءر طاعطغ ةعلصع 521:1

 5ءزاء: ةأجزم ثيدحلا ىق هتعاضب .



102 12118 78231:111 11-14 

 للعم , 2ك 11ص عدطتنت ل عيد عاططملا لع 1[ عوعاتعضستسع 120 عم اعاتنعاهص'' !)

 ج15 121201 دمئنطتغ 2. 1مح 1ط1طع عاطغ عع تطص 012

 0ع طعماعتسأا 15 61ه 3).

 ]نعم 1 ءعغ 0عو 1152 اعدصص ز علمعأل ةحنعأا 211511 ع2 جانت 116212 -

 دؤئءالس مع ءاصعع محمص ععاطت 1 غعم الآطندغهعطلتق-ط, عدد 01عمعطت. تءظ

 ا

 لوسر اي لاقو معلاص هللا لوسر ىلا ءاج الجر ّنا اضيا ةريره وبا تو

 لاق ىفدز لاق 9 تكلل كيفما 2: لا ةنجلا ىقلْخفَي 0 نع قلخ هللا

 ننعبس 5 كلل هنأ نت: هرم ننعم( رضعل) © دلص 00 ىلاعت هللا رفغتسا

 كلييالخ لاق ىذل الو لات كنالف لاق" ةنن كيسا فوتد ف سيل لاح

 112 23,14 5121 عض 116126152 11622( 065 521115525

 , من لاق كتوخال لاق
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 رد ءيماتطءعتعأغ ممعط, كلع 5غءاطسمع جان م111عم, 1ع عع طلقع# عد

 طقم لعا1غع 1ءد]ععمغ لعد 22317 ذم لعودعم طعم ]10ه عتدءطعمب 18م ءاعع-

 115م2 2عع طعجعاءاطم ام

 اك ةطععم ل عع ءامعتدعأتا5 122 ةهعطغع» 4طوءطصتغأ (4) انطعات 1ع

 8ءطخمل1نمع عع دعت منغ عمعاألع محتغ لع خصص ماعطلا اع 702 1

 ان 70طع0لج عا غمر 1[عدعمت ه1 ه2عط ؟7011ع205 عد 5220 ماخن21غ 5

 11[1عاط- [ك جدن 15 [عءعر5و ءاصصتقصت122 1121 221 ©؟17055ءع022 ]1,1525656 2

 0ءلم ماعءعمعددعي ءاصكعاطا1ةعأ, لعدم عت 12 5عامع# 11آ]2-3ع2100ع اه

 عم دعاة عدغعم كنك 11 ع]لععم عمات عال طعصت عملععال 171715 5

 ذل دتعاعم ةنسددوعومنمععم قصعص [11طءءعدصع تان 1آ0553عان16 23

 1) 7210110. 1:11 2 ةدسصس. 71. قةلطعضتنست5 1ه012 ع0. 5دءادهتت 8

 2) 701. 1022©  نام#وت نآاوخا ناطلسلاو مالسالا لاق ملص هنأ ضنا نبأ ىورو

 لا ويش ره رنا ال اين رح ناطلسلاو سأ مالسالاف هبحاصب الا اهدحا حلصي ال
 عئاض هل سراح تب د 1113م ج٠1 هصق1 112,1, 1101550-21 106,5 هنعطغ 215 15201162 50ط-

 عرج 215 2ه[هطقزتاةانعد (ليقو) عز 1معصعتب 11عتةءطعد 0ع 10ععط 42 ةرج (هانك 28-

 مرته عطقو) 156 عق هعواطتنءادعو 510

 3) 48,7: دحإو نظب نم اذلَو نيوخا لم نام ءوت كللإو نبذل

 4) عا. ةععءاطلاب منع 1611 عامصقال 55د ءصقعطشلا 135 296 1.
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 عرع 1مم]رعرت 27 ءهسورعا 1ص  لءك 12 1/ء1ه1 طخ ل اذطحتانك. .اللآهتح ل1155 طع

 ةعطغعم, لممو5 هزعط 622311 ممدج 1*زلعط دعاطوأ هتعدت 215 عدهم 105ععددعأ

 طقأ. 8م طعوعطق/ ل عغ داعط ]2 ةنعط 15 5ءعا23ع» 11آ]2-3ع2100ع ناعا

 216 كعص رتطط/ رز 2# !) -  مهنا اعط 1ص ءاطتقعط عمم 54
 مجود مسعا عمم م عمل ءطغعم لكتعطغت مع لح ن2 دمعأاط ههعأ1 0ع
 ا[ ءاعاععط دمر دعامعت 5511220 عءان2ع طقأاأ ء 17 0ه213عع نط عا
 د1 هجا-قلعط, كءءععم 1مطقأغ 1م دءامعمم ؟1055205ءاعوغعم 17/7 ءة]كع
 1151-01 ميرك#2 5و5 عام هاد عاج 2115317211115 ع13255غ 15. اكلات 112 26211
 جتتك كذع طمطع 252ءلعادغن 2ع ل1عدع# ال1521 مانص 1مح ا ءمنعاعاعاط هحلخ

 هم0لعمعم 1[ عا كم ممءععاعءعم ما صتددعم 1120 1م دءامعمل [ل2غع11 طع
 لذع 1نءعطغختص ىععم, 016غ هم 215 8115طءوتبعاط عد طلعات ءءاععممأعر طقأ

 هع ملغ لعم 17012 155ءاعان 0 ععم 5ءامع» ط2ع020عم عمن وأ ةغعاععأأ

 ععطضمعءاجعم. ال20 آم لعن 8ةعاصت ع عممعطت 11 156 عا 22311 ع5 13

 طعمعتا5 ذم ؟17هئطعمعتئب 0ع. آلا عمص ع دعا دبتعط عاعاعاطودمصم 2
 1ءائنغئعم كسععم طاتنعاك جلتآ عدت 5مالان0عع 838030 جان 17611355عاظر
 ممعاط ج15 2ه2طعم1هععد 0ع5د هغط صل هدعءعم ناطقا [عم ان520 215 آةلعطع

 1ءارععمع لع 8ل1 23 ميقعطتتاع طعمتستمت 50 5م11ءاطغ ء لكمعأ اح وءاطعم
 رع عمتعات عع 201 لعمج ععماس ععم 5ءاطخق ءنععسوأعاطغ لعم 1 ةلعطلتسعع ل
 طر 1مل ن1 0165ع 7عزأ طعمعلاو عا 1ص لعد 5 قطتا15 اا عاطخ
 1201 دءعتلدع ثكطصعآأعن0عي ععععج لتع طعم 5ءطعم لع 11عطغا115 1
 طعم عاكو زن دعامعت 5ععاع تعاعون عن كعتص 5غهصك مان ]عع 12 0ع عانت
 (ععالن2ع عم لعاتتز 36 51150 طعوم20عزتك جدتك كعمط 1261 ل15. 5

 عع 8ءئنادععم طحت وععغعءأاغعم 1" عدهم ءانعاع ةمداعاغات ءطب كلك هط٠ للع
 1ىنطقل- 8ءعءءطغا كبصع 20هعاط 1مم 12 دلعغمعا1 عت (ءاغانتع 17ة1عر
 1ءعغع هع منغ كماعاطسات 7ع دم ءاد طغعاععممغع5 112073غ ”) انطعت كلع
 1 عاعطعأ ]ل عاععتغ لعد ][تطبصتك 12 عم طصغدعءط عالم 0ىع عمت 120115-
 (ةجطتلاتم عدم اعلم 0عوراعطغ هتك 01غ 8100211غةغعم 0ع كلل

 ءغبعا1 م 0*1: عمد مععم. 5هررنع لتع 8[ ءاسن م ععم 1ص عام 1عاغ 11 ءاطعم

 مم عع[ ءععمط ءاغعر مح عا هانت طوممغطع غلف ءادعس نطق هلءاعم طقطعالر
 ده وعز ءد هنتعط طجتغ كعدح 11002113غ6غع2 ع5 عوعاج ع5. اللاتتت انك

 ه5 عع ةطصانعاع نصحت عمدغقم ل1جع 17ه1آع, 035 01 211161

 (05131) ع5 0 عدعغدع5د هتعاطغ طءوعععتأك طقطعاو دأع ع205ووءع5د (6عالتا ءطخم

 ادزغ عزمم1 ءطغأ عع ؟1ذدعم, 055 2م5عان ءطع 1عبصم 12 عل 11220-

 طهطتمع دماعطعع» ]ادعم متعطغ لعد ا/ءعيانكأ 0ع 5ءا1ع]ععأا جانا

 1) ع1. 12 11 2938 7 ان

 2) 1هغ 2[. 18, 01. 6وع اهرما ةفخ عم تايهقفلا .
 و) 77ع1. 72116 1111 9
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 ]آ[0ه1عع طقطع. 8ع ؟ةقوكأ 116 11 ععوعاطعم طقطعم, 016 ع06ع501ع25أ-

 [[عءطعم 117ءاعع متع ىدلك 8عوؤوئعاطتم ععم ن2 [نطسصععم'* جدتك, لتع

 ل16 ,طعاسط عت عع 5ععاع 1ةىلععم'' ن2 جان* 5ءانعاععأ6 ؟انطغعص

 دما][ عم. ا؟00 01ع5دعمم (ءوزعطغدما2]11غ 3115 5ع ع5 عد22 ءاصعقلعأ, هط

 0ع ةرنك 0ع ا[عأاذع ظعفم011ءطع دهم 5213غ (5213غ دلع صتتكة52) 2

 مط 11جم115 ذم 25عأر هلعع همعاط 53665 ذه دنع مهلععوطنو عدس

 م1 ءاطغعأ. ط5 دؤعطع لمصتتغ 7ةألتع دهر 1ع طمتأ 0ع 8 ءدءاط ق1 ا

 للعم 81لعطح 8 علت ددعمعم» طحاأغ لعد ءععممأعةم للعم 1طتقع5 5101125.

 113م ءاطعا“ 11علعمزاط 01غ دعا 2ءعمقاتات 2111131, 123211 01112231

 ع7 122 هده( عد 2212 121112 50122216 عد 6162 22062ع 21علطط 0

 1ءاوعررع ىلع ع5 1 عمددععمد 701. و5 اعمدممتع 0لعطخغ دلتأ ل1323

 120 (0ندا116غ3غ 1مم 8عغملعط ع5 500111535 ج2, 5020ءعص 171ء1 مح عطتت

 1111 0212111, 1ءاعاطع ثمع ؟ننع كعر ءام2 عاصم عل هات 011157011 1204

 دعا عععاومعغ 15, ةذطص لتع 56نأع ءاصع5و ءءء ملت7]ع ءددعاعاطعط

 211 1355ء2 '. ط5 ]عه2211ع 2111 01ع ط[2انم[53عط2ع 32 111115361 12

 لعد 81100211 3غعم+ 0ع ثسولانطتتان7 ع دعاعد كدصخق ن29ععءاقطت اا عاط 124

 ع1

 111م1 156 جاك طعوعاغعس لذعغ [اندمغءمودءاطعألم2مع 215ءطعت لعسص

 رهام هلحدمركك !) نحل لعم ؟هعصحأتكءائدءاطعم 1”جلعتطك, كعممءعاطعد كذع

 022311 5هدقأ ععمدع ؟هيناسبرنا هلكت دعاسسصخ 2, لعمعس لتع م30ة-

 1) الو1. 01غ 5ءاطو6ط1هعتدجطتع 065 1طط 5123 طع1 1اطط 213 [05دز 158 11 7

 ىقاادحوتف نفللا هينا دلو عزراوخ قبلا ركب باهل لات كااشبا ترا 1

 2 لأ هذه ىلإ لئام دهزلاو ناقتلاو هقنلا . 31غ عمد ءاطعص مكردنأطعغ رانا خا 11 ةعاس

 (هاحعم ودر4+ ا. 1.) طعجعتءطصعأا طغت طدطقاتآ, 50'1ءدغ اجانك“ 1 330,6. 81عطع» ععطقالا

 ىماط1 دسعال ءاص بولقلا هتف طعا06م1غمع5و آ[1'عرتاع ع5 5511 ة1حلجسست7ت1 ط. 81نلجدستت عل

 ىادد13110 ذططص ةدشام هسد 1ةمطقم (171. ]54. 4. 11.), كمه 1586 داحلتم 5-21ناط1ك1 ةسص

 قتتكموتهردطع ع5 17عرئ[وكدعر5 طعودك5 اتصل 18هط. 556 117 ة3هج كطممد] تكن عمن طع

 [ةلعطعم ععص ةذصل ةكممتس ذم ؟كفكءطعسص كذمصع طعون ط ءلاعغ. طلع 8آدصعسكهدص ةدشام طقلأ

 2لة10عءاعع (طع علت ءادع 811غءااسصع) طصتغ 1 عمال ءاوانص ع 2111 ]ان5أأ1ب 1آهصتقءاعد 8[دصح عاتاططان عا

 187 نع ؟ثئلععطغ هنتك هذاشام . 1 ؟ةمدلتم (8[ءدععمب 12مو56 137 2[. 12) يرقطمأ

 قمعم دكر نئءطعص 5541 قطانحآ- [1هعدص ط. ةدشام ه1-1آةاؤطقست (5. 414) عدم: ععععص

 1[ت“1 ءارنعم لعد 55015 هرترممدت ماع. 181 [ةلعتأ عل. 8[هنتعماتماناط 11 1041 11:04 نص قطات

 3[جصوان“ ط. ةذشأام ععدوصما.

 2) اطكأمع طعم عصصتصع لعن هاتص[غ ل ععصم 1*نلعمطقب لتع هسعط 81نلجز7 هلدلتم ذط٠طص جل-ةمدطآ

 دانأ ةزعر هلك هننك لتع عتسصست عواعص 1"عاملع لعن 55115, هةصننعملعأ (1"نغتت1ج5غ 1 279,10).

 [دعوءاطعم 1ءيعزءاطصسصع طماأ ذص هعانعرن عن 7علغ هيعاط للع م[كومتع- د عأ دحتك لذع دادتنعل

 82120ةطتط-]عانأع لعن 0 ءععصمت هنأ انطعتطأ ته عع
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 عموزدءاطلع كتتاأعدطع 065 عوعغ2ءعددؤ1011225 21عطغ 701 035 8ع

 ىستكدأدعأز 2تغغ, 1ع 1ءا[ممعطتت 35 طالع 15 5ع1]ط5غ2ععاع طع-

 نوعطغعم 120 دزعاط 12 لعءعدوع» 1 هءعصممل1 غةغع2 طملغ جللعس 1طغعص

 12ءغوت1طءدغاسحلا1125611 1120 1عدكان155ءطعا> 5م1غ26201ع]اعع1أعا> عا

 ةءارقماعم. ]ءعمعصم 11 هد لعد 8عمعبكدلعتطو هطل عع رمال

 هل-ؤ عمه: (آك ة١>معج-]" دلجتط) 0.1. 0ع +ءهلنكة2ىئء/بق 1 هلجتط طمتعطغ هططقع

 1عمم15ءطعب 8انعاع جلتأ زعدع 10عهدل1 5( 5ءطعا 1 3112261 ع1 68عا11-

 ععوعغجأ 1). 1م للتعدعمد تتكدس صن ءصطقصع 156 عد ملعطغ هطصع 1[ه2أغع-

 مءووع جان يكوطععم, 255 022311 دعطمم زم مع دعلمعت كانط عدععءص

 5ءارمق عم 3) مهر ثم طدمتأد ا11غءكأ1غع, 0255 ءء اععاص !؟ةلعتط ةلح

 02215 ععربعدعم دعا ؟). اره ءاصعمب 5هاءطعم 1710 ةنعط هلعطغ للع

 معوأغلمدع 8عءاعدءاطاتطص ع ع5 ععدووطت [ عا ععوعأ2 ع5زرتا 55 عممعءا 11 ءامعد

 56015 ععام:0عءعئا, دههلععج لتع ءاطخاتعطعر, ةهنتك لنع ءاطلوعطعم

 2 ءءاعع ععراعالغعغع طقصلطقاطاتص ع عوز ءداأعع» 1 عا1ع5 770121155 -

 هعاجأب لعام هلع دعللط طغعدو2[ع1ع5و 126ع12عووع جاتا ع2 0عأغ. 12 12 عا

 تطاق ل1 نمع نطعع كلكذع 8ءلتمعبصعع» ع5 1ئطقل ءدغ ا عاكعاأ

 دعدا1 لتع 1طعمتتع, كدم5د لنعودعم لخفصع متعاطغ مج ءاصعات ]طمع

 [ةعدعم لعد 8ءطغعسود ءطبمع عع طعم 1هعادءطعم طمتتمأ- 20 15[1111-

 تمد عممءا مكعب طعاتصعغع دعأ (لتعدو اعقةدصع طق ءاقأ4عدق 70ه 12110

 مما 121غ عع1م17 0 عمغ ع2لعص) , كهمععتتتط 0355 ةرنعط ءاط مهلك

 ةوي/70 دعارع 18ءمءءابغوعاددع طقطع 15 عل 7013115562116, 5

 062 دربنا 016عدعز 5ن1ع 5غعطغ داعأط طتتات 12 5012612 17135612 21

 17 ءءلانعمن 0ع 5غءا], لعععم ىمنصل1عطتقعص ةطصح عطا منغ 5120.50

 2. 2. هعأ نع زعسسمت ل, عع انطعع ءامع 5معماعااع 8:1 ء1ط1511535

 (لعرم آ1"ح11 هلك مت [ممهك) داخل اعتمدت عاما ادع ععودص 2غ) ةاعط ءاضع

 هعاطواةص لن عع 8[عاصسصع جاد طتالعس طقغ طلصتعاعاطع2ل, 0355 هل هلك

 1) ةةطنعر ظدزذس 1 144,14 "هد 135 ط. 81ه: كلاسملا قيقر ندبلا هيقف ناك

 نطفلا ىف : طدطقطآر 12152 اطتتأك. 1 204,55 330ر7 هد آعزؤ طب 5554 نصل ]ةلجْز .١

 ملمتصت 1طصس هياتم 101354 جاحصتتلطقط 296 نآغ. ,ه ]د1]جْز2 ط. "دقت 21-7

 (5ءاران] عم ع5 1طص 5دلجستس). ةل1ع 01عدع م عضلعم د15 لعتط ه]-طولمص ععاععم مت ءاعطسعأ.

 ؟7ع1. همعا 15501 2134, دمعات هلحص ت21 طعأ 0ك صتو لا10171 عدمت هتتهطو-ةاعاتلت 75و

 8رو (- 6ءماعمقتتتو ةطدمد11 3760. 371:

 2) 1 1كتا3ط دلحصحدس]ب 1 11 51 دا-طلعاوب 025 ان دمعات تا [عط2ءاأغ ع7 ةعاطعد آبعآت1 ءاتكو

 لعد ]سقس هاداجحء وعزم 7ءءهقداع (ةدطاعتب 1هط. 5355. 11 116,6).

 3) ندم 7زغمغ ص ممعتسعم 8ءلامقععم هاند آر غمد ععدعط. لعدم ةدكك (اكلزعصعم ةكلا2-

 نص عداجءتعاتنع 1874 ططنا. 8156. 01. 500). ءععس 01 عدود ةسعتتل 1ةأ 01غ ال ءضاعتح

 لت ئانص عودوا 6 طعأ 17011ءد5ر ا[كهنم1هع لعن 5[1عطتخن. لعتت [رعامت1 ععتت ندب تولة قاد ط110غطع]ع

551 52 

 4) ]انوتصطوهآ]1ر 113م0 ططانعآل» 4ع5 151هتتت215ء1617 (6656أ265
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 ىءءاعرور/ عاتب لتع نص ل1 اطعم لعع 11 :طععدءاغجؤنعاددمعر ذطععم عع عد

 كاصص ') اعمصع, رنعمص ءاع جمعات اد لعم 12016 هصعم انطعتع كعتعااع

 120 ءطعصءءاطغا 1 ءطع (ءوعغمع همتعطغ 76111ع طعتسمتسعاط 15غ 2.

 0]1عم ثدنأعدطعأ ع5 1]12عغهغع5 ءمغدم:عءاطعم0 12 01 غدء لنك

 ءا2 220 ءمدعاجابمع 10ج طع5دم20عرلعم ععوعم 01غ 834 ملغعم ة«عالت عت 0 أر

 ءامع5ءاأ5 77ءوعس 1طقعات 031/1 ممر» 8: ءادعهطع عم مهلك ا دءالعج 6 ع-

 5ءا2ءداتطانط عر 2207 ع15وءأزأ5 57ءوععر ع5 عر ءطغعدر 035 دزع زص

 0 ءوعاج عونه يعم, 15 كعمعد لع آ1مغدءطعأ لمصع هتعاطغ 1137

 [ءداوعاعوعغ ءملعم لات ع,ر دههملععس لتع لعدد ععاعم م4

 الط ع72241:0غعغ هداط 0, جاك 025 ن0 1عطآ]طدتتع 10ء]اعنعع 12عو 31

 1ءوعمر ده 2. 8. اذص 1اطغعات جطوماتغعم 1" هم0لءءاتصع عع 121م2 18عج2أ-

 لعن 2ع عم ظافصست]1ا3طح 1” هعمجع] عاد 8عوعاصت ع5 دد13غ 7”) (سمحتتم كتع

 ه1: غطهلهدععد همحهلتطنا» زع ههعاح لعمم 1430 1طتعد5 1115 ءللك 17 عاح

 هءار1ت علعمع 212جم جاتادمدعم) ن0 لع 171[1علععءاطمادصع عع 11عق223-

 آل همعأ 17ه ظعوتصط ع5 هد13قغ (ءامع ]10111522126 2715 ءاطعال

 تا لاأعم 4) ن2 كتنمصتغعم). ]016 8ءئءءابغوعان0ع 0ع آ7 ءموءطت علعمل

 طعتغئعم 12 ل1نعدعم ن0 ةطصاتنعاطعم طظاصععا مط عائم عا (ع5عغ2عو-

 انطان0ع 5غعطع نعت لعدح 5عطاتغت عد 2:0 ماد عغعمم ما1عطعو انطعتت ل16

 ان ععاقطعا 1 ءاطلعءعت6 لعد 12ععبصت5 عد هماتكغهطتل )ل. كنس 5هاعطعت

 1) 550 ءتلعد دس 113 031غ ةاممعاسع» 1جمزأع] ع5 © ءوءعامع5د ةصصصعت د15 عد

 6 ءوزءعطغوردانص]لعغ ةطتعتت هد27 طعاطقس لع[ اهيناعمو اهرارسا 113 1 252,12. ]صح 5ءا1طعص

 دلصصع 156 عد تان عكا ءطعمو 8عدص 8هد> 2ك]1ءعا5ءطعد 1*جلعتط ىةطط 1ءاجع د1-تةددآ ؟6-

 متنطتسغ 14: هقنلا راسا لع عالطا هل 00 (5نطا, هط. 536. 111 83 تا.

 2) 11115625515 11 53: ملاعلل انك ناد ا ل ل ذاعجالا سلو

 6 كرمت هل ع رظني نم 0 ضعب نود ماكحالا ضعب ٌّ داهتجالا بدنك

 ىلا نابخالا لضح دق نكي ناو“ اهتاعمو ضئارفلا لوصاب افراغ نفتلا هيف نوت

 « علا لو الب حاكن .ةليشم ى وا ,تاركسملا ميرجت ةلعسم ف تو
 3) 5. معامعم ىةانلععا 7س علم ذص 1آهماتسعم' 1دعرتعاممدعلتد ه5 1عانعامد ةههه

 ائااطتعد 11 667. 17عا. جسم ءععصفأاوس0ل صمعات 1كتصلتر, ©0609 ءءصمات5 ةهصل ]10865 01

 1ظعزلما ء0. ا1ع5وأ 1205 1اطط 52601 1 98,22 (536504 ط. 855هز]واط). ظظاعد 815غ ةقطنتت

 نطصع لتع ]اهساع 1عمئان عننصع لعدم 1*هدحصعأا (ممعاط 5356( 5ءاطعس 1ظنكنك) 71ع0عع اصب

 ممعطلعست ةزع ءامع 72عتغ طتئصقتسءا جاتك 0مممدزغمد ععوععص 055 ؟هد لعد هس ع

 عع[امجلعرناع 1من: عءطعم (ا1[دلعتتمتب ع0. ةانصق 7ورو) اص ىاتلا عع 11 ءادع ععدد»هعءاطعم

 ىمرضلعد دن. النص ه1 1ع 2-18205551:1ءزغ اضقصعدأ انطععلانصلعس ان>20 عد ةءطتعطس طحعانت"

 زععاد» تدئتصل هطعتت هلا عصر لعص عءععصفمتام جدع 5ءاطقان تال 2 عع (آطص هاد شتت 4

 دصطقم 494 : ؟00دغ 1250314.

 4) 7ع]1. ؟7هرتاعويص عع انطعتن لعد 1512223

 5) العآ1. 1؟55[15
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 دعز 12 ]عدمت 15 لدعاط جامل عاطع2 للعم 1"ةللعص .ان2250 17عم1جعات عد

 4ءضلءل1 نال هلك )2 0ع 1120هرم1226 2121 12 0ع1 1322عا 721

 دللعر دجانصت ءا5غ 112701 ع17ععدوعط عم ع 5161126101212 8ع]1عاإ1ا112 2ا1 ءال-

 عءااعم نمل 1ع كلدعطع1 ءطغع» انطعم طظصخغدعأات ع10112عع12 ع5 2150-

 مطعغعم 12 لعد 211عطظدععم, 50ه عن 5ه1ءطع ]آ06215102ع2 702

 جات1طءعرتتوطعاغ هزل, 71عاكوهعأط طتتتت جاتك 5ءطخت د عاج 7عقطاتغعأع طاض عا

 120161هدعص2 (3130) كعوعضتمس لعغ 5120, 1ع طاقات 21 23 ١

 (جدصص) هةطغعع همتعطغ جانصح مكصع مانعا د1 ءط عت عم 111ةدعمم طعنععطغ عم !).

 ]دد55 622311 طعمعزؤ ذم لتعدعع ةططقملا دمع ءلمصاعءعم لعد

 1 0123223 ععوعات ل16 لعن دعامت ععم 111015 م2ععابعت 0 عمد ]رعاطت عال 21

 11 ةصقءعطعأ 2عم0ل 11 ءطغا عع 1112053622 065 511121111561ع3 5

 ءانعةصعاتنعاط 15, طقطعم 115 دءالم» هطعد (5ءزئم 6ج) ءياوطععم. اه

 لزعوعرع طعن عوص عووعتغ 156 هع مد موتو أ 1 ةءاغعم

 طعوععأ65 دؤهجاع طععاص 1551. ]ل1عد جءاعغ جانعاط عن 2دمداتك 102 1 ءاعأ

 كل. 24, ج0 ء* عم ان 2غع1ة5ءاقع0 جاماذعطعات عض 212141101011101-

 ماطتعأ1دعءاط عر 1 ءدعاع 1120 ع2 ءوعاط2010عا5وءطعت» ١ ع0

 جات5د لعدد عءوزءطغدمان 21غ ع الآ ةغلعتنع 2115 211ععمز5ءطعا> 11-

 ا[ءاقمت مع 211ععغ: ,اطرلاع 717 ءاغعز1 نطل 01ءدعزت 1[ علع ح 50 5ء11155أ

 عرب ب رانتلع ل1غ خس مال ندع ءامعات اععاطع 701 06 01

 هلءد١ 1/1 عممت» ءع11010عاتاطر, عاطل 1111 1 ةطقع ؟7011ع كسك ةطااتالع ءعاطح

 ععالعج ن2 طعوععطععم 110110 عد زطتغع 1111م 012110 ءعاععا. آ023 2

 035 عود عغع داعاط مانا“ 122 آمها11ع عمت 1[ع0لع 2260غ 120 ه0 داعط

 ما1عاغ 13 لع ىطواعطغ (01عدعع ا]11ءعادضصع) 1دعر 50 طعدءط17ةصاععم

 11 11025 1212111, 125 دزعأط 11 ل1عوعج مطودعءاصتغأ ءاموعااتعأغ طقخأ 2).

 آللزذ يدعطعم, همد دنع 622311 مان 01 عودعع 2علغ ممتغ جوت أك ءاطعم

 عله ص]عءعر انطعات 235 65عام (25131 هل5212-1) ن0 لعات (1211ع25-

 1ءاطتع (ةهقض312 دل-ل102) مانع, لعععد ؟هأ11ع ظصخأدلأات2 (56؟ع25210

 لع الان ءياعع دعامع“ت 1ه]ععملعم اطنعاد ءن5معل100ع 11

 ل 2علعغ مهرج لعص 1صلعدتت 521052 1ةهطتنات تعا ءا2ع5ذ 1121136 ن4

 ماطات ]ع210 حا- ظادؤذمصلتا هاطصع ه6غ0ه00ه:عع 8115ط1111كانت عر 12 هز ءاكأ17

 1ع1عم1عمعملعم 17 ءاوع ). كانت /عتأ لعن لطآدمدنصع 01عدع5و 15

 طقغأع ع ]2 طعمعاأأ5 لعد انصح عدت ع 0ع5د اللد صصعد كعم2ععغ, عم اطض

 112 عر 502522115 ءا1م1ءاطغع. 18+ طعجاعطغ دزعاط (2.2. (0.) دنتأ 1ع

 11111129 ,, 65 ةءز ءادو نمد لعم عز ءطعت ع5 5565مئانك, كانك

 لعرب طمححص مجتغ لعمر آ"1ممعنل 2ءع1وغأ 17ءوععمب 5عامعا“ ا[ عا1 ع1امداغقةغ 124

 "1 156501104625 1ك 101. 12 1012

 2) 101. 3 ط0ل5 522 د6 ظل 26
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 0عو 1[ عاعطخغات7 35 دعامعات [[15دعممعطقلأا, لعموم اطقم 112 ]221613 5

 ,اعوععر دعام ع ا[عات عاموزأقغ 1110 دعادم عد ؟ت02221ع12 177220615 22ع-

 هعطعمعم ذءزعءط”” لعم طعمعلتأ5 هطعص 5. 57 22ععاانط 1ع 5من عأط

 انطعع ل1ع طامت7 عنا عاطاتتع عع عقأ6غا1نءطعم عع طاتغع كدت عاط :016

 511111ءا1غع 1221غع116غع. ب5 156 ءطق1]12عغعه1515ءطر 0355 هل طقعم 1ع

 طعالعم لطقمصعمع اص لعد 81د صغعأ لعع ةممصوتسم 13غ طاتللأغ, 120622 ال

 داعأات هدتأ دزغع مجاغ ءاصع> 022 56220 ما1ن1]0عغ عع (01ط0 ل هدعنع هاعاطخ

 نمط علعمص]ءا1ءطعس تمم عأط طغعضبأأ. 1طعع كلدمحعم 5150 ان25 ]ة0هءط

 ماعطغ نط ءعاعدم2أ ععاط٠ا]1 ءعطعم. ]عمن 112 12عام 4161517 ع1]ععر 7870

  لعمفعا] طعم كمصتعاط للعم ةنطعع 022311 للع خس غعقغعسم طتغ

 حاد ممعم 22: 5عامع2 ءةوأعت 55 25ءاطعا 1" انطق عات 401 "لكل: ها رس

 هم !), لع ةذط©طصح لكعص دمصتعاط امج الدمع ع5 كقدا-آ-18252112 ه1

 2717-1277 كدلط 2). 1" ةعطم2 01 15غ هلتعا هطقطع 7225:ع11ع1 0ء25عا1طع 5525عطع-

 لكعطقع, جدتتط عي عن ءاعد1 ل15 هطقع 113226151111111 1115515

 ]15 دالآك ىعا2ع2» طعا70112عع2ر0 عصر طعأكم] عنعم 1انطقعت ه1 لعص

 501112162 , 0لعزت 162١١202 عزل 215 5ءاط 7212252 22عل عه

 رى 8ءدعاط 17 عا ع2 01ع5ع5د 117 ءوعو** عصمأغ تتانظ0عر انطعط لعد 11ع2غ 5

 هضم عت لعد كن د12 11عام طعامت 1! 0ه1ه21عدعد اطعاضم عنع#). طع 011غ

 مهعارعم ظطلدصتعم ؟1ءا1عاعطغ جنتك لكعمت (ت2120ع تاعاطغ م1ع15ععطعءهر

 رتعا1 دعتادع كصغخت مغ ه1ءاطغ ءاعس ادد ك1 22ع ع هغ50060:عم2 كثلاتأ-

.211511 1355111125 

 ؟7مها1 عملك ئتغغ انصحك لع همقغعمع همقلا ذص للعم 8غطنلع لعد

 مطوءاد 0ص166غع5د ءماغعععع. ل5 156 0ع 1عمدمعواتن ع2 عدذع لع]اءعأل]ء عار

 لع طلع لعدصح طفلان اعد 117 عال عتصعاضأت اع 1110 1!611تع ]0553 عانطع

 هز حالم 1717ءاغل1ءطلععأ6 ن2 02 0ع لل ءاعتضلع جانت 5ع1]طعس

 (ايدلا ٌبح) دمو 232 1ععغ ن0 امم ء1ل101 جاتك ل16 2651

 0ءرمدءاطعم جانعانبصمأغعا لعام ز ءصفعاأا ععم (انغع» لضم عأ. ءاقاتلع 15غ

 اطمح طعرتعلغو5 12 للعدعمب 7ان5212121عصط م7 عع للع انه لعد 1137511 عرنط

 1) 815 هن65ءادع» 1"انطتعات 5 ندمتل1 نعل هسعط قات 831م اج دست عل 51-21 ةصت

 ععممسمسأب م1. ةدكمصت, 1ميق11 هلحصتسمت (]1عهتتمر 01 ءزدد ءطتز]ةخ, 1321) 1

 2) 8121530-41 جاحممصمتد ةدتلج هقصتق ىللقط دلعابتتكم ( اخدت تحقخاط. 1'هلج 2040112 1322)

 ::هر11: هللا سدق ىناكركلا مساقلا ىلا هخيش نع مي ىدمرانلا ىلع ابا خيشلا تعمس دقلو
2 : 1 1 4 3 3245 

 ى دعب وهو كلاسلا دبعلل افاصوا ريصل نيعسنتلاو ةعسنلا ءاسالا 3 لاق هنأ اهمهجور

 كزصاو نيخ كل
 3) 111 21-هنتقأآ 2 قيرطلا اذه كولسل ىغر هيف تقدص ىذلا كضولا ف ١

 ؛ ىمنيف نارثلا ةوالت لح ةيظاوملا ىف قيفوصلا ف يدم 1 0



 12118518 1415:1858 ه1 109

 هعاغ انطعع 7/عاغ ءامععااتطعأغع !) ن5 ه2 ةطقت 5ع1ط5غ 122 13

 اطبع 171علعم طعغمسغع ان 2 غع75ءاعأ ل124 2115ءاطعا 11310112 عار

 ط1 ءطغعب ع2 ععمعم““ 120 )]ء2عا“ت 0ع ى(11402255ع2** 20 01

 8ءؤئوعطغب مع 0ع 1عغجغعنعم دا15 زعمع» 122 8ععم1702عاع 8عاعقختس

 كنمععم. ال[1د2 طعوععاغ نزع[ معا لعم 1" ءاطلعت 2©) لتعوع ال 26 ع1وعطعأ 011

 جلال1 هما 2211115 ءاطع مصععءاطقلتلا12ع11 2111112110112. 1 عاا1نعاط 12غ

 جاتعاط ثطان-]1- 10ع«]1 ج1- < ىل1131 0011 7 8129/2241 227 7772ه: 10

 0عمعم» عع 06/2م8رددهددءر# ععدم1مهءطغعس ”), )]ءعلمعط 01عدع ال2 غعانح

 دعا ع1 لانمع صطتعاطغ جائ5 1كتانع]اعو1ءطغعت 2111 ءاطتقعءالع 8عا7ع161112

 همم ل عرعم 1دح (ء10م1عع هةءطم]ةمل5ءطعغع# آنل15غ[ صاع هع كجعمت 2 عطغم 2ع]

 لعد 5825 156 دزع عر كلستدعد 2 عدما121غ 1ع *ع11ج1ةودع> طاغطتلع. ياتتت

 27ءز6 لعع مطدددانصع 0165و 1هلعغغعو دون 22311 طءمعلام ذم

 01ء5وءزرر 4 صدءطختلا11عد5]ع2ع15 ء12ععا7عغعا, 50 5ةعطقغق ةانعأ 01ع 7 ند

 22125511154 2111 مط1همدان2 ع 0عدوء1ط ع2 2105 5ءع12عات كانط عع غ1ع0-

 1هعادعاطعات 5غءالانا1 ع 2ع177015عع211؟ ع1 77نت 4).

0 

 قمرسعط ههعاط لع 7ءعنغ لعد 6دمج]17 ردع كنتععط لتع 1020 عع

 مودودمأ 2 عد ععاوطتت عع ةصادمد جانت 8عاعقمس ماان0ع 0ع 1ع 151ج صحت ذعطع

 (عوعا]5ءامدكأ طعسصتا 1 ععمل ع 8دغتمستل] 2 00هعط 122211 211 عد

 ةعطخوا 1 20عم. ظاصع ءامععاط عدت لع مهاعدد1دءاطع 5عءطقألا جعععاج 514 77ءانح

 1) 115046 دل 8تلجهوأطا (طعأ 5دطاعتر !هط. مد 11 45 اناغ) حراوجلا 0 رد لالا

 3 تاكرحب ليعلا , ةطتنما-<قططتك ذطه 31دمدهلع (ةءطتنلع» لعد ةطدلبشعتطتر هم 298) :

 هح راوج فاكر قا هن هيضصع ةهبلق تارطخ 3 هلا كفا نمر, طعأ 1ك15ءزاتو 2

 (لكدتتم 13604) 29.14: عا. 5ءطتقعتسعتت, 21201, 1:11 515 ةصتص.

 2) 211ءغئجغ الدطتت0م جات 8ءععاطق]1:5 81035, ططاص]عائاتطتع 9

 3) 2250303, 7هجتلع 110, 5دطتقكؤقطآ] ©«. 01عام 35,6 7. 1. ةآدعاط ءاسعتن ا[دعطتت عطخ

 طعأ ؟فلت داحس 243 "”فالدس جاطدطقلقر جحد 153:14-21 (1'عطععدس 1272) 68رو طقأأع

 طعمعتك 1هكغ عءاط ]دطخطسص لعن 7هدع خطدتحا-1130ءعز1 0ع 18دك دمت ؟ةستت ط2. 24

 (56. 142) لذع قصغأطعدع ؟هد حراوجلا لع نم بلقلا 0 2111 ععداع]]ا[. ]لخ. 1

 ]عقدصأع دتتعط طلعتنذاتك 8ععتسأا د كذانسع ع5 تانطمصتانك ه1:ءاد لتع 813" هعئادط (1)ء»: 11ه د

 171 34 1.) 157 15 ع

 4) 1م دمقغععرنعم 5ءطتلأع» 11104 01عدع ءاطتععطع © عءوزءابغئدانساعغع ةطصصعت» ةءطقتناءات

 دا15ععم12ةعأر 1811235 ج1-"ةصت21 149,2 : تلا ةدايع : حراوجا 20 1112 1 16,6 4

 108551123 د 00 هاحط2)102 (0. 16. ع5 طاتمطقك 1010-21. 1عدتتمر محملط. 0طعز كززد

 1366) 62 خلا لعل تافص نم حشرتت اننا ا اولا هذه لاعاو



 110 1158 74230111 4خ1:-811111]]

 135566 11113 55 1[ 6 م عرردت] ه711-1 ه1-1غه22017117, عدم لمع 1 ءتطعس

 عع 5ءاعغع جاتك نم121غعءاطونععم» اقطع طعم طوعطغعم اعمدصغع. 1آ0165ع

 5ع دعطعتسغ هتعاطغ همحعطتع 701ه لع تان 5عاض2. ]ع0هعا 156 ءاض

 كلاتذ2ا1ع جاتو 0ءنوعاطعم 12 ءاصعمت 20عمعي اآل/ءناعع 0عو5وءاطعم

 17 ءماومد عمد, خص دعامعسم 11770 هلك لار» موسسساط7 هل-]مممبن772 ))

 ءام ععوعط ]ل غعا, 12 لعدوعم اكهصا1 عا نطع كلع 1[ عانع1م25م21ع1ع2 عا

 لعد همها /رنلعم ءةسعمو طعدمات لعتع» هطوءطصتلخاأ (37-38) 712

 اند زم لعمب ع جتعأل 50056 01غع15 جاتك 51غ م01عدتتنعط 2ءمانع

 نامت. 11 دعابت10ءرتغ هزع اصح دال ععدتعا3شعض2 215 ,ل1 ع 2

 لعرت .(0ءوعطقمأع ه6غعور كعرنع» آن هعادتت طعم 5ء121ءالعتت وعلب 315 عمت

 ع5 ططحنعمدم, ع5 طدضصتتلات 1120 0ع '1طجصما0 12 5701 ع2 ات

 ان معادن طعد 211ع2 04غعوا عادعمعأت 12 115 211521111115 111111216: .

 رن ةعطتالعمغ ةطعغعم مم118فسءطعس ن0 عا عاقدعم كاتطت]ادصحاتكر 111

 عام عدعءطقغمان 2ع ع5 طعممطعغعم 120 عع عال عغان عت 5 15-

 ]حموو - وزع نطعرا1 ءاععم 1ك هعدصع 120 8[هدعطععم لعمح 8ج20 حج 2)

 1طعغع 1100105, 016غ جانعاأ 016 اك 2ع هاعطغ 7ءمدعاطمدأ. طلاع افعال

 كم 1[نطمصم 22عل5 دعأ كممعا» لعيد 1مممصت لطتطقمت 2ع ط. 1522311

 جطءمعاعنأ 100عم. ىللل1 ع5 ءوعغد دعا 211ععمنل دعا 211121113255ع2 1114

 طهطع لع اكتن] انك 1112من 1222121 2ا1121 ©ععع256220. 11511ع, 15

 ن0 تس( ءعندأؤءارا1نع ععاطع عد هتعطخغ. ,ى اعدم اعاط هتتعأط 20ءآ 50 ا71عأ

 طععجةطالعم دانعلعب 50ه اعقصمع 1ءاط هاعطغ جان ظض0لع .... آ[1عطغ15ع

 ط0ماعممأ1ع ععئنعم 51غ دعأ مانت 2021 لعدم 5عطخ ءنغ جان 1انطقع2 '. م[

 كزم2ع عزت هطا1ن عدغعم طعطتقع عد هنغ50ه00:عع2 1513225 20115561 51

 ءطعومم 16 لتع هص [صاطعدخ 026101 1120 5عع1ع215:210 عمان2 512111,

 جدلدذ ةكمموؤودغع (مجا11200502) طعاطق20عاغ 1عملعص 7).

 11 ةجتب01]1 معمضأ طلع 211ععم0ل5 دعادع آ70ه:عقم عمات 12 عع 11[ع-

 هيت دءامعر 8عاعقمت مانع عانت 83عغاصت عازر 50 تانعاط 22311 هنعطغ. ]ص

 1) 580. 1كدتننم 1310. انطون ةكعم ؟عيادمدعن نصل 0165م5 ؟[لع د. 12م ]وامس 111

 219 ثلتتت. 4-18. 111110 385 37. مهيلع درلا ُْق ءارزولا رشعم ١ 55 تك دقلو

 انهاه ردنقنلف 10 ةقابط نيسمخ نم : 211 قابط 5120 1هط1 111113562 ج21.

 2) 38,19, 770 11 فحاصملا فير 211 165ع قيرحت: ١١م1. 0ةدوعءااطع ؟هرح لعد ]عج عد

 زد 21- ةلجوذ نصل 8دلجعءعز د, 1”هحعاع 274ب15 نطل 01عدعاط ع 8ءدعات] 01 عنصع ععععص 014 لنع

 [ةممطعمضنصس ع مىةعوعزن ماعص5و ةهصقنءاطعملعد 1” صعد ذصح علنعاطغع 0عد 8[دلجحستتت عا 1.

 121جز3 5111-21 طعأز "ةمعتط ه0. 064 6606[

 3) 1ط184. 11,8 (940. ةيضانلا) ةيعانلاو (63. ةيلواحاو) ةيلولحت إو ةينطابلا ىق دقتعنو
3 0 

 ©« نودترم مهنا
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 5عامع# عئمودوعم 5ءطققأا 110 هع دممطل جنتك 1عغمؤء2نلعج 8عجاتع تعم

 120121211 طقطعصد. 10ء21 ؟ع720ع جدتك 035 م01عد2م15ءالع 110524

 لك 622311 ج15 لعم 1*ه2غوءطعتغخا طعمعاعطصعأ لعص دعتمع 201ع2215ء1ع

 01ءغط0ه0ع جععوعم للع دعامع» 7 هءعةصوعع» طعععاءطصعغ 1ععغ هستعا

 ]اك هجك101 طعدمم0لعمع5و عسا ءطغ. 1171ع0عمطم]ع اعمدخصتا هنن مقصتات ءط

 3111 226 1111ءط1ع 0ع# (ءعوطتعا جاتا ان ءأاع, 0355 516 ]116م هاعطع#»ع 8و

 [عءعمصغم155 جان55ءا]1 عدوان عاطل د6هادج 2717227112 17224711 هدعاطق ماعات 1011ءد

 ن2 016غ ه5ءاطدأةصل1عع ططوماتس لدت5ع 215 ظواععممغص15ن11ع116 حطع

 1س عسمت )7 60165281 (6,149): ,158 ١ علا ءانعألا 111 5دعمل 7”: هع هوه

 ملعطغ : ,طلدطغ اطع ءاصع ارعاطعمام غم1غ3غ 2 (صحان هللتممل)' رز ءتتذدعأ 21705:

 ,ظط10معأ ءانعرل 8عامعاد), هملعطغ: رءعانعتل انه عط]طوتتعم' ”* 2).

 لل1ءطغ ت؟د22 ]ع1272 15غ, 02355 عال 215 1ععهغ2ء215ءطغع اطعطغع لعد

 1121311012 ل1عغ ثصقعا تت 112 ءعجعاءاط7 ءغ, 0355 كعات 1هغء]]عاعغ لعن

 ال1 عمدعاط عم داعاط 12 7عتدعات ءلعد عم ا/ 0ه]11[عمدمصم عنا عاأددغعان عاد 1عاتط [-

 ؟عط0ع (ةتوافتم لوتعلا نأ) . ةكددعا كمعم هآالعم دنع ءام 0

 لدكنع 25هلعصر, 0دقد لتع ؟7ءعمسصلا دءعالءعءطغطتس هتعطغ دلك 1:1عءممغ

 م15وانعإ1ع ععائعم اعةدصع, دمادص عع هتعطغ عم نمكعطلطدتع [1مححطت

 121 5عا12عا ن1 1عأ11ءطعت» 8عءاعاطتاتت ع ء125ء6غ26. ا1؟عدمص طتتط 01

 17 ىصتملا 0اعاطغ 15 0م3522ععطعمل ةصعاقلعدتتغ 1110, 035 1156 70

 ظقوعت جات 112عء15ءطع1 لعمر, 11111 عم 1[عصفعطعم لك ن1:عط 165غ ]عا ع

 035 1017 هو --75 (ةحابإ) 21115عأغ212. 5 1ة1ع جانعأط ءام

 ماع لعع ان 0ععنمءععءطخا عاععأأر 1ع21 601غ ]عانت عا 7011 1715 ع1 م0 عصا

 1/7 نصت 011 ةطل عاععأ6 ل16عدعا طعم 281ءاطغعم داتأءتت1 ءعوغع 7). ]016 (2عوععجع

 ][عقةمصعس جاكه هتعطغ كععاط ا1' ءعصنم أ غةغاعاععأا ءهنعتتاتات 0ع 76

 لعدم م1 1ةكدغ دزعط طلع# جنك مع ءغاقتنقعع 117101 ءوبصع

 ل1 دعرت كس همدان ع 86ه ه7 ار لتع ع 215 انططقو 201ع2015 عا

 طعم دعطغعأر هلك ءاطعت“ دعاص عت 5ءاطات] عت ل1 مدعم طاصتتلاا11 لعن 20

 لعمم 1هحدصت الطنطز1 012-21 ]313 521322351-21 701عع1ععغ 2قغأع

 1120 01عدع» 0 ءمص5ءاطع2 ؟د22 12105 تعوععماتط ءز5220. 1)1ءدعج

 11/10ءعمدمصتعط دءطغعتساغ ]علمعط ءطغعع لعد 1*ه1ععتاتم عع تان ععاغعهر

 ىعاعاطع للع وعمتي ]2 ةدلنتك كعمح ظءلمعأمأ 035 ةهرا#ةهسدنان هل 77

 جاعاطعم, 215 لع ظعاصعتمع ه5عاطوغ. ةآنئوص 01غ 2125131111116 0

 لعم ن5 ء15ءاطا ءلل1 ءطعم 120ع2 ع5 1هغعءا1ءاعغعو زذغ كهعط جتعط ذطح

7 0621 16117 2 10010 1111510 1 

 3) 1514! 26:2: ايظع الظ. نوكي تيلاكتلا ىف لكلا .ءاوتساف“ ةتواقتم تناك اذإو .
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 ءعءغعم 1هأده عادس طعم همتعطغ 7ءيمةمغ. 622311 :ءلعغ ذطع ص معصم

 طعومد لعن عد 12م1غعأ ع5 1ط]3 ') نضل جنعط 125 5ءاصعع 5ءطقللأ

 11714 ها-امنامك 2) لوك 11701.

 ممح 1320عوؤعم 5714 01ع 201ءمدتلع ععوعم» 1ع 83غاصتت]23

 ]كي ملدع لعع ععز لت د ءطعم ك1 عم 10 ععدعاأمأم كذع مادخل ع 7و ءطقتم

 از عا كستعاح ذطغقع 5غءاطندع جان كعو 12 51102312162 طأ5 جانت ع1

 1[ عع عمم عاعمعات 1120 1ع عز ل1 ئعم طعاعقمت م[ع120عمد ص طقم ؟عات

 لع 15مم3 1115 ءطعل 5ع]عغع ؟ءعوطص] 255, طعاأ كعمعمو داعط جهاتعاط 171ءآ

 طقغاص 1 15عام ]16غ عزه ات 2115 31ع2عم» 2ءاغ ءههطقل عود طقغب. 1351

 022 1ععرد 111 2. 6727/77: نط عع ةهمعطعم 0ع 111 ععءئانت عع 7ة).

 1) 12 1 87: لقعلا ىف سوعتلا توات ناك

 2) النع ةسمازرتدع 01عوعع 5ءطعتق د. 1ص آ[.هعطقغ هل]-خعونط 11 11ه: 12 0ع25ءاطعط» 4

 لمت عا ءامتعع قةقطوءطصتغاع 025 1'طعستق لقعلا تاحرَد اطءاطوصس ع

 3) 212116 1132 81 8. : 1م 015غ 2 مزمع ععطقت ع اقع 70هط1 كذع ص عد 7 ءتنح

 طقص ل1 نص عع 0ع5و 2111. (011عمخغد1156غعصلعم ص عتتعدوعد (11ةسصطاتتتع) 310 ءم7ةطصأعات و, 4740-

 ىقوع/عم72 21770 زهقت لأ د ء]ععر»  (م0ععد”* داخله ه طاع ءاطعات 121507 ءالت



5211101111 11111 11111« 14. 

 512غ 1 7ءأ1ع 10, 11205: ]اع

 ” 35 61151 0 7011كسض اع كب 222: 1

 50 6 م 2 0

 50 012 2 4 ا اك 2ك 1115

 كر لا 1 2 تل لت كل

 0 26 لل ف ك2 01011 كك ل
 "701 20 0512127 د: 2607

 , 71 تمهل. 2, 12 عع ظطاطمقشل]315ك: 56ءاطتطع ا 0ع 216عاط 15

 ]دما ةعارع» (1عطملهدكع جات عم جما ءعي 17155 ع35 عال

 (مطررت دلل 0ك اكن 122055: 612077 0 الا 218

 0-2115 145 ك2 5 30-5 ك1 020 7

 50 31 1112 م 1 22255 دما
 1م عم 1*نكاتك جلداجتاعومب 12م. 5 (12 021161212115535

 لكون 150427726, 1 150) م601ءصض1ت1 ع1 ططض هلع كعوطتل 2طءل

 6 ء1ءوععمطعأ 6 065 57211161265 هبر فرع دقف هسفن فرع نم 17 02-

 2315: مّلاعلا ىف رظن ريغ نم هللا فرعي هللا اوعُدا دماح اباو ءاكحلا ضعب ناف
 لا طاغ اذهو

 3 41 م17: 1 221 222
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 ميرم نب ىسيعل لاق يلاعت هما ّنأ ثيدحلا ىقو 7 0 رباب َسانلا

 نع رجم نم لاقمو ىنم ىقساف الو سانلا ظعف تُظعنا ناف كلسفن ظع
 نايعلا ى ده نأ دارا اذا ىلا لاغم هربغ حالصإ 3 عطو هسفن خالصا

 قمع ةقرعمب سفنلا حالصإ لع رذدقي اأو طق هل بسني د كللذو

 ]ما تاك

 29 ةقفاوم ع اي هليصخت نسي هيل احنا ىضر نأ ملعإ نأ ينمو ([01. 10500

 عرشلا ةقفاوم ىلا اعد اذا الآ قلخملا ىلع بجي ال مامالا ةعاط نإو عرشلا

 هللا نود نم نادبعي نيتليبق معال ىلل لاق هنا لع نب ديحم نع ىور اك
 0 م إو دجسنل موويصل ا هللأو اما ا ونبو مثاه ونب لاق 3 نم |ولاق

 ( ةدايع ةعاطلإو مهورما ام ىلع هوعبتإو مثوعاطا نكلو مل اوأصيل



 اعز
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 00 نال دحارلا  كلالا كرو ال رخال هدم فياذللا قه فاعضا/ انانغوو
 ؛ لقاعلا لع (61. 985) رذعتم سيل لجتمألا دحإولا لع فلالا رايتخإو لتعلا

 ه2 د1 فر اكل ىف تايوتا ىمقأ ناس الا سنن نا قبب اذه دعو
 ال21 لولا لاع اللع ول ل..اط نجا الو ةرخ الآ ىف هماثم ةدمو 0

 " ةردلاب ةلتم تاوعسلا ىهتنم ىلا 7 ايدل ادق ىلا لوف ك1 91 دنع ارك

 دوعل لازي الف الف ةدحاو 0 ةدس لا لك ف 2 ا ارئاط 00

 ه0 تقر ةدلا لاهل ديت هع اود هج ةرددلا نم قتال ىح
 ماسك نأ لع 1 ادع هن لع ىدح اذأ لئاعلا رادقي ال كف اهفاعضا

 ا ل1 كف درك نام رغلا ءاق رددف ىل اذه لاعت هلل ددجتيو ايدل

 ٠ د انذلاو ةحلل لك ىف داصرلاب توملإو كفك (') ءاذقالا نع 1100 000

 ىف خشرتي ىتح هيف لمآتلا لوطي نا يتبني رما اذهو ءانعلاو بعتلا بورض

 000 ل ايدلا ةراتح ناسالل ريظن 1 امو ئوقتلا 27 كعبتي هنمو :تاقلا
 مارا كلل ةيردع لع نافيا نأ سيو ىرخالا رادللا سا نإ ةنم
 ل ناط ريخب ابنع اولحرا مالهيف اويعت كو ايدلا ءاتبا قم تفلسا ن

 الد ت00 لاا لاق رق ىيكص قلو ةمادلاو ةرسخحلا الإ 0
 رو ا 0 5 -

 الاثنا هحاض ةنعا 27 نقبت ع رورس قاىذدع غلا دش

2 1 

 قلخلا حالصإ قلخلا ىلع هللا ةفالخ ىنعم نا ةغلاثلا ةفيظولا (01. 550)

 نلو هلب 4 حالصإ ىلع ردقي ال نم ايندلا 34 حالصإ ىلع ردقب نلو

 ردقي الو هلزنم لها حالصإ ىلع ردقي ال ن 00 حالصإ ىلع ردقي

 ردقي (01. 990 ال نمو هسفن حالصإ ىلع ردقي ال نم ه 0 حالصإ لع

 نمو سفنلا ةسايسو بلقلا حالصاب ("!ةيادبلا عتت نا ىغبنيف هسفن حالصإ ىلع

 نور انآ لات هدا لاق 3 58 ناك هريغ مالصإ ىف عطو هسفن حلّصي م

 )١( ادقالا الإ )0 ندع 6 ردنا فل (ة)05 7
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 عهنطلو هم قيفوتلا# كو“ هللاو ةعنلا هذط ىزاوملا ركشلا وه اذهف نينموملا ريما

 انش

 ءايندو هثرح هللعو ثراح ءايند ىف زرخآ هجو نم 'ناسنالا اذهو .(قلباف#ه
 ةرخالا ةعرزم اد فلا | ملص لاق كيد 5 ا 0 تول و ةنرحم

 ةعاطب هيف هللا دبعي مو 1 ََض ا هيلع ىغقنا نك رخل نع ذيل امنا

 هرع ىف ناسنالا لاثمو ءطق دوعي ال هناف سفنلا كلذ عايضل نوبغم وهف

 ناكف هاوس ةعاضب .هل نكي .لو فيصلا تقو ىن.جلثلا عيبي ناك لجر لاك

 ىذلا هريع ناسنالا لام سارف بوذي هلام سار نم اومحرا لوقيو ىداني

 صقن (101. 970) 0 داو 0 ماودلا لع بودل كشاو هتعاط تقو وه

 يح هانا ق ملا (")زهتني ل نمو قيقعلا لع هناضتن هتدايازف هرظ

 . هاموي ىوتسا نم ملص لاق كلذلو انوبغم ناك اهلك تاعاطلا اهب 7 صنتقي

 هرغ فرص نم ص نوعلم وهف - نم ارش هموي ناك نمو نوبغم وهف
 ا ا ل كو م عاضو هيحس باك دق هاند

 نأ ىذلا وهف هتر 0 لع نمو قيال مهلا مهبل 2 اهتنيزو ايندلا

 م وهو ] اميعس اه ىعسو ةرخبالا دارأ نمو (© ىلاعت لاق 5 هيعس
 مار 2 7 1-7

 000 مهيعس ن ناك هكلخا اف

11 

 هنأ لمأتيلف ىتعلا 5 الا ا اذذلا مرصل فرع أمبعو (101. 980)

 ألا ىب (ا9ريخو هقارف قيطي ال راصو هب ("رتبتسإو صضخت ناسا ول

 هنبب لخب 9 هسفنب ادهاجم ةليللأ كلت هنع ربصي نأ نيبو ةدحأو ةليل هال لج

 هت دهاش؟ ذذلتلا عقوتل ةدحاو ةليل ربصلا هيلع 0 الل م ةلئل كلا هني

 ! فلل ةليل تلا ”ةقراثللا ءابعل هسنن نضرعو ةليللا قلل ليسا داو
 ةرعيسلا ةذم اهنع ربصلا اننلك ةقوشعم اين اننادلاك ءالقعلا 5 0 اهيفس

 )ع1( 0حاد )2 صدم شد )2 1 15, )4 17 420, )5( م

6 
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 3 كرش اك راسلا نا 1 ةلاعشلا هزه قارا نيدحأ اذإو :ةلقفنم ريغ ةهامأ

 هببسب مرخت نأ زوجي ال هنإو نيه بيرق (01. 960 اديلفت 0 ركا ءلا

 ديتجم ُىثرق ريدقت اهدحا نيهجو نم هب انحماست ريدقت اذهو «ةمامالا دعإوق

 نال ارضع ف هلا دوجكاذل اذهوأ ةمامالا ص دصتم تافصلا عيجتسم
 لاتتنالاو علخاب هيف فّرصتلاو مامالاب لادبشالا 1 نر اكرر نعل

 هوجولا اوفرصي نا ىلع "0!وبلاتو رهدلا لها عمجأ ول ذا اننامز ىف لاحم !ذهو
 ةقاك ىلع نيعتيف اليبس اهبلا اودجي مل ةيربظتسملا ةسدقملا ةرضحلا نع بولقلاو

 اذه دعب نكاو عرشلاب اهداقعنإو ةمامالا هذه ةصصل ىوتنلا رصعلا ءامع

 انلعلا حارق 7 جاتنتسا دعب الا ةلكشم ةيضق لك ىضمي ال نا اهدحا ناطرش

 0 ةلكلا د رمال نياعلا دبع هدلقتل رام ناو مع زرابظتسالاو "©

 فرتعي صخش نع مالسلا ةنيدم كنفني ام ٌلقو الع مرزغإو نامزلا لها
 كلذ بويل هنم عئاقولا ىف عرشلا فّرعت نم ذب الف عرشلا ملع ىف مدقتلاب هل

 مولعب لالقتسالا ةبتر ةزايحو معلا ليصحتل ىعسي نا ىناثلاو دابتجالا نع
 ماق ىلاعت هللا باطخم لاخلا ىف ةدقعنم ةحيحص تناك ناو ةمامالا ناف عرشلا

 هيك قلوحللا نأ 5 هيلع ركل تدعاس اذاو هليصخحن ضارتفاو ماعلا لعلا باخياب

 ردنلاو ضرغلا لع نيعم الا : تاع و ليضخا 54 نسل 500

 نم ريسل رذق ّق لصح ةفيرشلا هش هيلأ فرص اذإو 6 هليصخ يق

 هادا يرتلا ةيشملا هرتقملا يا" ثاياغ يلطتت قبلي الو نافرلا

 نأ ةحناللا نيهاربلا هذي الا اذه 5 حضنا اذإ د علا ةفوفحلا

 هكا قنيعنللا وه هللاب ريظتسملا قحلا مامالا [ّنأ] هللا رمأ (501. 967 ىضتقم

 ةبظاوملابو لعلابو معلاب ركشلا اننا ركّشلا لباقت نأ ةعنلا هذه ردجا اف هللا ٠
 د همز لل ركمفا ةليخلا | لعو !تاتكلا نم حتا ثابلا 4 ةتعدوا ام ىلع
 هلا كنا دعااوبع نضرالا دعو" لغا هل نوكي نأ نيننوملا زخم ضر

 نم مركاو زعا دبع ضرالا هجو ىلع هل نوكي نا ضري مل ىلاعت هللا ن 0

 (0) ]ولابو 22149 جانتسا
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 8 ال ىنكلو هيف 3 كلاسن ةيركذ انو كلغالا 'ىازلا بوقف 5
 دارفنالا ناف نيضرقنملا ةيكالا ةذاج نغ فارخالا الو: نيضاملا نع: بازعالا
 00 ةرفن ةراثإ كن 3 كلفت ل 1 "هل ةقفاوم ن تاكد ىآرلاب

 انلا فلتخا لوقإو 'نيروكذملا ةمئالا مالك نم اسبتقم اكلسم جييتسا لك
 1 لضفالا نع 100 لوضفمل ةعيبلا دتع اودقع ول رايتخالا لها نا ىف

 نيم هنحاو ةزدقل ١ دنع لضفالا مدقل نأ لع 11 عم ةمامالا دقعنت

 تدنتعنأ لضفالا روضح ع لوضفمل تدتع اذا اهنا كلا نوزنكالا بهذ 4

 ا لد ل 9 ؛ لضفالا ببسل (80. 550 هعلخ رحب ملو

 نيعتيف اهنع.ز خاف نينو 3 ١ مولع ىف دهعجم نيب 1 ليم ىف اهانددر

 ٠ هريغ مع عاب 98 ىلع ةبتر ةيزم هل هسفن مع رظانلا عابتا نال دينا مدقن

 تدتعتا خا اما اع“ ىلع ةردقلا عم الا 0 زابإو .تيلدشاب

 وش هل تماقو ذأ مجالا ةبتر نع د ديعلا ةيلوت وأ ةعيبلاب ام

 دهعج ترف :نع نامرلا الخ ناف بولتلا ملا كلامو باننا 3-0
 هل ثممأق ل ةدوقعملا ةمامالا ا بجو طورملا جي محم

 ٠١ عيجتسم دهتجم ئثرق روضح لثفل ابرض ردق نآو اننامز كح اذهو' "ةكرشلا

 ىلا لّوالا علخ ىف نوياسملا جاتحإو ةمامالا طئارش حيمجو ةيانكلاو عرولل

 كح ل هب لادبتسالاو هعلخ ملل رجب مل روما بارطضإو نتف ةراثإل ضّرعت

 عر ةيارم ملعلا ن نأ ملعن ايال ةتماما ةيضو اهعياللو: خوفنب مكحناو هل ةداطلا مهيلع

 ب رظنلاب لالقتسالا ىف ةحلصملا ديزا اليصحتو رمالل انيسحت ةمامالا ىف

 ا ءارالا قّرنن ىف ةرئاثلا نتنلا ةفطن ةمامالا نم ةبولطملا ةرخل ١ ديلقتلا نع

 تيوئنو روماالا ماظن شيوشلو ةيتنلا كر لقاعلا ريحت ا ةرفانتملا

 ديلتتلإو رظنلا نيب قرنلا قى ةقفيقد ديزم ل اقّوشن لاخلا ف ةحلصملا لصا

 نع مامالا لودع ببس قلخلا لاني ام ناسنالا سيفي نا ىغبني اذه دنعو

 راب ايدج وأ اةلاديساو علت ايضدعاول هاني اعد ةيمالا ديلفت كارفللا

 فز

 )0( بولعلا ةرهب ةرامأ )0 دل



6 

 كو عرشلا مولع 8 ىلا دابتجالا ةبئر ا 2 4 كقعنت هلل ل 5

 ا ناك طرشي ال كلذ نأ م بعدا 0 ةطيرشلا نه دوجو ىوعد م

 00 هاذ تهدأ انفع ا هذه ىف مكبأر اي ةيطاف ءالغلا قافؤ رع

 نع و همالك ىف 0 " ةمامالا ىف طرتشي ال داهتجالا ةجر د غولب

 ناف رظنلا قايسو ليلدلا ىضتقم فلاخي ام هيف سيلف الو نيضاملا ءالعلا

 الر تدل اك لك! للدلا كر د إ اعرق ةماكزلل "ىد ىلا: طوّرقلا
 لو اط ةمامالا تبلط ىتلا ةحلصملا ىف رظنلا اًمإو عرشلا بحاص نم ّصن

 0 هكا نا لاق ذأ كسلا 'ى 1017 ئث قى ةمامالا طئارش 1

 دوصقم 35 هال ةجاحاو د م ذخأ 5 1 ادع 5 6 سشارق

 داو ٌساوحلا ةمالسو 01 لتعلا انطرش امك اذهف اهيلا ةمامالا

 لاوحالا 2 لاح ةمامالا رم | مني 0" اهمدع راق ول رومأ هذه ناف عرولاو

 ىلا ىئادلا عرولا لب ةرورض ةمامالا ىف هنم دب ال ام داهتجالا ةبتر تسيلو

 كو طع ةمامالا تفرد دوصنملا راك اذان يفاك هيف معلا لها ةعجارم

 عابتاب (101. 950) هفرعل وأ هراضطلب عرشلا مح فرعي نإ نب قرذ ىاف عرشلا

 هل ىوريو دحأو وق لع للوعي كرا دبل زاج اذا هنامز لها لضفا

 ءالعلا هيلع قفتي امب ركحي نا نم عناملا اف ايضاق وا ناك اماما هب #5 انيدح

 د ملعالا لضفالا لوق هيف عبتيف فلتخا نإ آو فقال لك
 دوصقم هر الا لها ا هك دوصقم ن نامزلا لها لك

 كا الف 0 دوصقم 6 رظنو اي ار مانكأو نامرلا لها ىدأبو ةكوشلا

 ةكرامرلا هاك نميفاكو 0 هدي ٍكوق كولملا نم كلي ةفوفحم هَتلَوُذ

 0 م صيفي مولعلا 5 مدقم العو هتياده ا هزهف هترازول ىدصل

 50 7 ناكل لئاق هَ : لاق ول اذه ل ةعقاو لك ىف عرشلا اياضق نم

 6 نيقيلأو عطقلا ناظم 0١ اهاعتنأ زوجي ىتل 0 ةلدالا ل نم

 دا لا 1 تاكحإو ا فانا لئابس رتك[و ييمعلاو نظلا قاوع ق
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 رم ةقاملا حاملا ةعبارلا ةهج ا ([01. 940) 2« تاجاححلا حيي ةضاكا الخلا

 درسا منها ىلا ةلاخ الف رست راما نجاحا امو تا 0١
 ل ل تبي نم ردك ةجاحا دع

 لخدلا هجو اذهو ا ال نيلتكبلاو ام 2 0 نم دهاعتلاب ةلض حلم و ةرومم

 وتيم فاصنالا ةياغ هيف نيبيو ماصخلا ةدام عطني أم مالكلا | متختو ( جرخ أو

 اطوصح ىف اوفلتخا ءايلعلا ناف ةبصعلا ةمامالا ىف م انا ٌناظ ٌننظي ال

 نم يملا تربجعا ل ىعاو رئاغصلا نم ه |ووصعإ ل منأ ص 0 ءايبن الل

 ب 52 ةمامالا تلطبو ةاضقلا تلزعناو كايالولا ترسل )هل ل

 لودع ريغ نم ىوقتلا تعم ىلع راربتسالاو ةيصعم د 0 0 طارتشاب

 ةكتاويسلا ل َّط ةصارحم عابطلاو تاْذلل ةيصاقتم ' تف نأ مولعمو

 سوأسوو ءايوقألا م دعاقتي 8 ام 00 فيلو

 لب + أو ةلحاكأار اتهساو ةلجاعلا بح ع (5) :: جسم 1 سجاوهو ناطيشلا

 0 زوو ةرات باغلإ ىوطا ةحوجرأ ى' كا هر ع 0 ةنئا

 فييكف سانفنالا 6 ىرج داكت تالرلاو ساوسولا نع رتفي سيل ناطيشلاو

 هضر ”يفاشلا لاق كلذدلو روظحم ىف طّروتلاو روطخع ماتا نع رفبلا كد

 ةيصعمب خيضتي ال ىتح ةعاطلا ضع (دحا فرعي ال ةداهشلا ةلادع طرش ىف

 طيلخت نعادحا كنني الو ةعاط ىلع مدقب ال ىتح ةيصعملا. صحب دا ١
 0 0 ناكر ضاق هتح ىف تاغاططلا بم 0
 َْف هطرتشن ام اك ءاضنلا ةلادد ىف لكرافد انسلو (501. 945 ةداهشلا 02
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 ىز

 : ذأ م ذهو «ءاضقلا ىف هطرتفن ام الإ ةمامالا ىف ظرتشن الو.ةداهشنلا

 رهاظ:قفامي الار را نوار ىذتألا نار ل

 ىف حداق ريغ كلذ نا فرع اهيف حدنل دقل او ةمامالا ىف نعطلا هتدارإو عرشلا

 ,لاوحالا نم لاحت ةمامالا لا
 ىلع اعلا ىأر قفا لئاقر لا ناف ملعلا ىو ةعبارلا ةنصل | ىق لوفلا

 )ع1( هلر )0 ىبسلا () تالصملا (9) 8و, ممروزرت. (9) ىوبسه .(1) 6 0 ادحا

 ب



 وز
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 اا قم فاو ةيرجا لاوما ىناثلا فنصلاو هل ةثوروم لامما 0 هدرا
 علطلا نآلا ىلا طق هنم دهعي لو تاكرتلا لإوما ثلانلا فنصلإو ذخوي ام

 2 لزاما يستقل شن اوال نو ةنراوا اهنا 00 0
 ةييتاوطو عادلا ايهاذموا قارعلا“ ضرأ نم ةذوخاملا ج رخال لوما

 (501.957 الوط لصوملا ىلا ناطاح ىو كنكو فارعلاا ضان 00

 00 ل را ع ار اح اك 0 اضرعا ناواجا كلا ةييداتلاا نمو
 لاومالا ىف قهف نيبسملا لاصمو لاملا تبي ىلا ابصنم اهجارخ حيمج نوكيل

 اهيوحت اهءاهج فالتخا عم و اهفراصم ىف رظنلا ىتبيو رئاج اهّذخإو ةذوخاملا
 نم ةقزترملا ىلوالا ةهجلا :«نياسملاو مالسالا حاصم رصخغت اهيفو تاهج عبرا
 الو ةزوحلا ةيامح لو 5-2 ةكوبش مهن معباتك .نم كب .البذا' مالسالا دنَج

 مةورثب نورفكم رصعلا اذه ىف مهرثكاو ةيانكلا قوف مامالا ىلع نوقحتسي
 فيرشلا ىأرلا ممدما دقف كلذ عمو مهريغ ةيانك ىلع نوردتقمو ممراهظتسإو
 اهيف غرفتسا لاوماب مالسلا ةنيدب ركسعلا ماقم ةذم مايالا نه ىف ئوبنلا

 01 كد [نب] دلخ اما ءاعنالاو تافيزتذتلا كيورخ نم ميلع ضافإو نئازخا
 نوئئاقلا نيملسملا ءاهتفو نيدلا ءالع ةيناثلا ةهجلا « ماوعالاو 08 2
 هساّرح دونجلا نا 5 ناهربلإو ليلدلاب تييدلا ساّرح ممناف ةعيرشلا مولعب

 ”اادإ رب ةنيجا ترم نكح وهو الا مهم دحإو نم امو نانسلإو فيسلاب
 4 ةيانكلا ردق لاملا تيب ىلع اضيا مل قحتسملاو (”راثيإو ماعنإب صوصخممو

 نإ ةمملا ,:ةقيقحتي لت نيع ًالضف ملعلا لهاب 7هبشتي نم لكل '!لوذبم

 ب 00 نع نامزلا قراوطو لاحلا ةرورض مب ترصق نيذلا قلخلا جيواحم
 دصق هيلا د لل ب ديلح .ىردتلا هلا قف لعل و, ةيافكلا نكت

 رنا ترفل[ دمر( وف تافادصلا لع هتبظاومو اهكرادت الأ ةقاف ىذ

 0 قع (1) مزع عويدعاتت علعدعم مصقتعاتكود نطو تع 6 عددعت 063 "ط515

 ع. طعز طعحسمسات 1[؟ةعمعا»ب طاع [) ءادعنتوةءطقأمجتد ع 0ع مساق ةعاطع 128813:1021ع25 0

 1اس ندهن ع (ك ةعات ءاطغعت 0ع 10117 ع1 001 طععات, طلال. 8151. 01. 1902 ع1 2

 5. 245). )00 ناشأف )5 لوديم 00 )1 توب
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 اياعرلا ىلع فطعلاو تاريخا ةضافا نم هلابجي ةفالخلا ردص ليجت ذنم هلإوحا

 نع ردا فينخنو ىهاشلاو دجاسملا ىف ةئاعشلا ةماقأو تاجاححلا ىوذو

 كلذ لك اهيلع ةبظاوملاب ةيراج ةداعلا تناك ىتلا تاراعلا عطقو قلخلا
 لوم ذم عم الل نيدلا ةراع نم رخام لع انانكإو اماذلا ةراغإ ع انا رخا

 ةعدلاو هقرتلا بانج )ا 47 دعما تانقلا لسا نما تلا طضاخ 7

 ايندلا :فراخرل اراقتا تاّذللاو تاوهشلا ةرجئاهعو تادابعلاا لع ةبظاولل
 قيقعلا لع: وهفأ ىقعلا ىف بما نسا ىلاب انانتلاو ىوطا تاطروا 003
 اعلا قس 1 2 000 ىف هلك اذه :هما اةدابع ىانن ىذلا) ةفانلا
 لاك نس براق ذاك اا اكمل ىهتنيس ا .ءالقعلا 0ص رمال اذ

 ذاك 0 ع نأ 351 # 0 6 اذا لالهلا تا

 كتاف لاق قاف 2 دلا ئصاقأ ىف همالغا ار شنيو راعالا لؤطاب هدع كا نإ

 يح كاع مالا نب دّرجتلا هطرش نمو 0 ىوفتلا ىوعد ىلع عرسات اجت فيك

 ([01. 930 لاق دق و هقاقحتسا ةنلخم 8 3 هعذي ل 1 ٠ الإ اطاربق نحل ال

 لع ةبظاوملاب عرولا 2 سيلو ةرمت قشب ولو رانلا يقل ملص هللا لوسر

 0 0 رمالا !اذهه اذاعالب نئاكلاو تاقيولا ببانسحجاو سل

 ا لش اذه لوصح محا أف 1 ءاطعإلا قرط ص ماظلا

 عدا تم 0 هيف ركنا لالتخاب متفرتعأ نا قيدصتلا نع بولقلا

 لعاسلا © تروي الو تك لاوشلا اذه انلق  ىوفتلإو عرولا لوصتح نم
 عجار ل هلعلف ا نع ضارعإلا رودض نا 0 فاصنإلا ىبتنُم وه رس

 هيواعد ع ٌحصبفأ هيف 0 عه نم هاش ام كر هك هيلاوي ىذلا ا

 5 1 نع ردص 0 0ك 1 ايل اريخ ء ايا ناكل

 ْنّوه هل لاقيف هطرش دق مامالا نع نانزلا ٌواخ نودقتعي نيذلا رصعلا

 تلا 00 :راف دعبتسم ريغ َّظ ثلا اذه دوح و ىوعد ن :راف كلسفن ع

 فو تالغتسملا عافترا لّوالا فنصلا فانصا ةعبرا ةرويعملا "ناسا ىلا

 ل () 11ه عج ةرحاطت عال )9 تبرشن
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 0 1 ا اس الإ سر راما ى ةلولبط فويشلاو .نافلاب ةجوعم
 ا ل ل ل ا ا را رار ايلف كدب الا ذالبلا
 عادتي 0 نئازخما وح ([01. 920) اا | هكا رك ىلا ديحا | عاطا

 ل رسحو تاكو هئاه دب لزي ملف نئاغضلاو داقحالإ رونو رئاضلا رومغل ىلإ

 تدتعنا قح كيسا فطللا ني 000 رمالا م الجنل اعجب - هك ارو هراظن

 1 تنطنأو كل تقيس يباقرلا تنعذإو ةعاطلأ كرس ةعببلا

 درو 1 هرهزو ىأر اريو هرب كد رس ةفالخلا 05 1 هر

 0 تا ودا 0 هتلييج تاسنلا ا و ادوقعم هةعانم مح

 مالسلا هنباذم نع تاو درك اع ثد وحلا نيع كرار ةعداو هتياعر 12

 ةهابنو ةيانكلا لاب الآ ٌتاظعلا نه لثم (2ٍبّسكي له ىرعش تيلف ةعجاه

 ريدتلا ماظننا ىوس ءىثشل ل ةيانك ىلع لدس ل ةيادطأو مزح ا

 ةفص نم ةمامالا ةع ىف ربتعي سيلف ريزولاو ريشملا رايتختا ىف ىارلا نسحو
 ةطيرشلا هذه دوجوب عطقيلف كلذ فاعضا (0هل هناحبس 3 ا

 هظئارمل ما كب ةمويضم أ

 املحار تانصلا -- ل هذهو عرولا قو ةثلاثلا ةفصلا 3 لونلا

 لصولا ل هتراعتسا 0 لدا اذ فصو وهو اهردجأو تاياعرلاب اهالوأو

 ةيادطاو ةلامع ال ريغلا نم اهليصحقتف ةدجنلا اما ,ريغلا ةهجح نم هليصحم للا

 در ةراعشالا (ف 1١ ردع اهدئاونم ؟لثعلا ,ةرازع |[ لغ]  :تدمعا- ناو

 ىأر عالطتسإو ءاتنتسالاب هليصحت هنكي اضيا ملعلإو ةرافتسالاو ةعجارملا
 ال 21 ودار هلكا, رمال دن. ةيلعو لصالإو ساسالا 1 عرولاو ءالعلا
 اذه لتخا ولو لافخا ةلهح ردصمو لالا ار وهو ريغلا عرو هيف ىعل

 ل 0 0 هلل ديعات ةماام قيفن 3 مصتعم قبب ُ هللأب داعلاو

 ىوصقلا ةياغلا لع هيف قو 0 ىوقتلاو عرولاب هتمامأ روصنملا و مامالا

 0 رط ىتح ءافلذلا ريهاج 58 نيقيلاو لتعلا ا نيدلا 0 ا

 نإ هش ةتذلك» 2( دهيم كسك 08: ةيحشس هلا هللا رس 5 ناك



 ا

 تينكر ىلع اينتيم سدح إو نضل 00 0 بقاوع كرد ىلا لوصولا
 مامالا - 2 ةدلفاو اكل هطرشوت ري كتلأو ركفلا اهدحا

 0 0 00 ذاغنلا ديزمب ءار 5 نوع هتعلط كدر ورب هتماما ا رونصتلا

 6 هذهو 00 ىوذ نم 5 ارد 0 0 1 هنطابو بقاغلا

 وذا نطاخم ةدادتسالا ىلاتلا قكرلاو#ةي هو. ةنحت ثلا [وم ىلإ ةيزيرخل ه1

 ىتلا ةلصخملا ىو ةرواشملا قيرط ىلع براجتا 35 و عالطتسإو ”رئاصبلا
 فمما | نوكي نأ 2 مم رمألا ف ملواك 86 وك عاق ذا هين 6 هللأ 1

 هكاهبدت قلوب قم ئأز 3 0 كضايلؤ اف 0 (601. 912) بتارملا نيب اني

 هللا 2 ظفار وع 2 0 02000 0# كا 0 لاب تادبتسالا

 لع الإ ةرازولا بوث عطقي م ىذلا هريزو ىلا هرما ديلاتم ضيوفتب ماك

 ناث دخلا تاع عمو ةيراملا هلي كسلا كار ريظتسا ىتح هذ هلق

 ىتلا تافصلل عماجلا وهو كلملاو نيدلا ماظن ظفح ىف قلما مكاصم ةاءارمو

 0 : ةنو تيدلا 9ةناتم نم ريغملاو ربدملا ىف لقعلإو عرشلا اهطرش

 5 مز ذعلا ةنازرو مايالا قرإوط ىف دئادشلا ةاساتمو بوطخلا ةسراهو

 نا بولطعم مفي نيرمالا نيذه عومجو ةيعرلاب فظاتلا و. قلخمما الغ

 للك ندم بضم ذك ورب تلا عقلا راومالا كانت ةماقا اهدوصقم ناف

 تالضعم جلاع فيك فصنملا رظنيلف لاعفالإو .لاوحالا ةهاشم اهدوجو

 قلخلا ةّقاك عنمأو ىدتقملا مامالا حورب هللا رثأتسا امل هيأر نسحي نامزلا

 مالسلا ةنيده ركاسعلا قادحإ 0 قفاو كقو' ةيرهظتسملا ةرهازلا ةمامالاب
 نحبلاب ةحقاظ اينٍبلاو .ةزتئلا امر هز نامزلاو اهتافاح 2 دنجلا فانصا 1مم

 )١( 9و1. ط كاند' نم 0. )تي (9) ركزو 1م1عأ قصف مسحت ةنعاقشس01ن ءادع

 1[ عاططقأةاد عرج عمتزتزتعور ل1 ع ععانل عا هان ةعتلت ةعاطعللت أن. () 3 (5) هيام طعن

 0عءرع ةراصزع ند" 0هق زدت 21"هدعا ةاواتعت06 همالع
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 ف ةكوشلا موقت ال فيكف هتنلاخل بصننا نم باصتنا نم هعابتا نم رثكلا
 0001 لو هع هنا ىضر . لع ناك لبق ناف نى انرك ذا ام 0 ذه اننامز

 طرد ىذلا نمو انلق - منع بجتحي الو قلغلل جربتيو بورك ا رشابيو هسفنب

 اذاف هسفنب رشاب ول هيلع جرح ال معن هسفنب اهطاعنو رومالا ةرشابم ةمامالا ىف
 درج لع راصنقالا هل زاج هسفنب كلرشلا اتيان نع هعابتإو هدونج ينغتسأ

 ىلا ضيوفتلاو هرطق نمو ©
 ارطع ى نايل اذهو هنع ةنعبلا روما ىف معريصتب قوتوللا ىارلا ٍىوذ

 اهتعاطو ةرضحلا نه ةالإومل مللاطبإو لاعلا لاجر هللا رم دقف هنع 3

 00 د لا كي لا ىلا لب قرر هاش اك ايذلا ناطقا قا اوددت:

 الو ءالؤه ىلا نورظنت كلاب امو ليق ناف ؛ةمامالا ةحصل هدوجو 0
 هذه ةنلافم ىلع ةكوذب نوربظتسم اضبا مو نينلاخما دونج ىلا نورظنت

 فنرينلاخلا ةفلاخم حدقي ل باجل ادهن ةرتكلا ١ تناك امم انلق- ةكوشلا

 72 1-) هنمواتموا همن دعو ةيواعم ةكوش ىلا 'ىطابلا -رظني: ل لل ىرتفا
 نع ايدلا باوج هل ونضت نا ةمامالا ةح ىف طرتشي ل تفكت ةراضتإو

 طق دحال ةمامالا دقعنت ل ةمامالا ىف اذه طرش ولو ةفلاخلا (1. هدم ىّدَق
 ةنصلا هذه نم طورشملا نا حضْنا دقف اذه اننامز ىلا رمالا ًادبم نم

 هدم فلا ومالا ى عجور اذا ري دتاؤب ىارلا

 1 () ةدوجوم

 ُْى حلاصملا 0 ىديتلا اهانعمو ةبانكلا 0 ةيناثلا ةفصلا ىف لوقلا

 تسلا رو ردا نضر اعت كح كصتقللا كللسملا ىلع 0 0 تالضعم

 لفع نوعتلا رع اهنا رووا هب فصني رش ندر

 ةنيه ىو ةلجاعلا رومالا ىف اضبا كلذو ني نيرشلا نق نيرا ريخ فرعي

 د3 الا اهب لققسي نلو ةرطخملا:رومالا :بقاوغ سينا .اهناو  ةبيزق
 اهبابسا ناف ةلصاح ةفصلا هذه نا لوقن نحنو ىلاعت هللا ةهج نم قيفوتلل

 00007 ا سملاب نع كلل دعنا ةريرق نيل لضخ انيع اما ةرفاؤتم

 (0) هنع 00 8م مرسنشس ٠١١00 علا (يرحا# ١ (9)ليشاو هبعلا
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 ةعاطلا تحت ددرتي نب ةكوشلا لصحي اهّنإو هيف ملل ةموسرملا دودحلا نودعتيو
 اذإو معاوهش فلخ الا نوددرتي ال متاكرح ىف ءالواهو ةعاطتسالا بسح ىلغ

 الاب ل اهرب هدقز 110 ةنيكض نا 0 وأ ةوهش 0 وأ بضغ مل 3

 0-١ م5 000 مي ا

 كيعلاو ءاقرالا ىلع ةطورشملا ةعاطلا ىلع ديزت ال مامالا ةكوش مايقل قلختا

 ه1 هةريضرر ا يسال لع رمل ا 0 7 ا ا

 هللا ماسقنالا قع كلن الل مر ةعاط ص اللا لاوحإو 7 ةعاط ىف هسا

 هب اوخلسني لو ةاصعلإو نيعيطملا ىلا نوفلكملا مسق ١: املف ةفلاخمو ةقف|وق
 اا نا نيدقتعم !وماد ام هتقبر نع هب 7 الو مالسالا الا باهإ

 2 ءالا بحاصأ ةعاطلا 5 كحل لاح ا ثذهف هد ةمارعم ةفلاخلا ا

 هناا 5 ءاسأ ةنلاخلا و دقتبعا ةعاطلأ ةبجاو ا رمق ا 3 نم نما اوفلاخ نإد

 ايو اياز اوعطق ولو. ةالارملا نع ةينعلا © نوريغي ال مارت كلذلب اك
 ةيقعلا الا 1 ىتنا اذا هيسعباةوهرو الا زومالا نمارما ىف هيلا رده نك

 00 اعضاوتم بارتلا ىف هدخ رنعو اعضاخ ضرالا ىلع. عنص ةفيرشلا ©
 ولو ةياطخ 0 نبع هيلحرا لع الئاما ضن إواهبا لجادسلا لذا ت7
 ةرهازلا ةلوشلا منه .ةاداعم لع نضصرالا فارظ نم فرط ىف( ةئبان اة

 الزان هلل 0 ىف اداهج اهتزوح نود لاصنلا ىريو الا دحا مهف نكي ١
 ىف ةكوش ةيإو ةعاطلا قه ىلع ديزت هللا اع ىف ةعاط ةياف راثكلا داهج ةلزنم

 . دنع ةينطابلا رّكذتي ال ل ىرعش تيلو (00. 900 ةكوشلا نه لياقت ايندلا

 فلختو لاوحالا ب ارطضا نم هنع هللا ىضر لعل ىرح ام لاؤقلا !داذهت تاززا

 ل لاما لادا راك ىف ةياوصتنمل مهفلاختو لاتنلا ىف هنع هعايشا

 كانيسالاو هنع.ضارعالا مك ّ ل نم ةبطخ 6 0

 عابتاب هتكوش موقت تناك اذاف عاطي ال نمل ىأر ال 1 ناك يح ممل

 نوردعل اسكس )0 ةحئات نذل 4 10 )0 2
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 001 او كارلا مطير . ادرار ادختإو ضررا نم ةفداسلا اطارسا
 2 ةياسلا دوحو نأ ةجاح هل اولاق : 0 0 !ةرفنملا ةنانلا

 و | محا ضع مايقلاو 0 ١/ روماب لثكعلا ناف ضار 0 هذه

 نم ميعصلا ها 0 نم سبلو ابيف )0 دك فيقوت عراشلا نم دري

 اهيانكا 0 الل ةيريرخ كلا تانصلا هذه نأ دوصتملا ا نك كلبا

 عبرالا تانصلا 1 0 2 ما روث الف ةلصاح ةرضاح اهتمحب قو

 نخنو «اهرابتعا ىلع اوقفثا دقف عرولاو معلاو ةيافكلاو ةجتلا ىو ةبستكملا

 هلياب ربظتسملا مامالا قى 3 ةيصل اكوردللا ردنا (501. 898) دوحو نا

 لك لع بجي هنأو عرشلا قفو لع ةعدامأ نإف هلو هللأ 0 نينموملا اردما

 ذوفنو قلخلا ىلع هتعاط بوجوب عطقلا ىلع ىتني نا رهدلا ءاللع نم تنم
 هيلا هلي قوقتح فرصو ةاضنلل نديفو ةالولل ةكلوت ةحصل و قحاب هتيضقاأ

 تانصلا نه ىف ْمكتنو اهعقاومو اهتاظم ىلا اههجويو اهفراصم ىلا اهفرصيل
 0 : كسرالا لع عبرالا

 ار سلا يالا دارحا لوقف  نجتلا فو كوالا ةنصلا ىق :لوتلا

 ناكمتسالا او دونبلاو (7ةيولالا و 00 رابظتسالاو ةدعلا روفوو ةكوشلا
 01 ةاتعلاو 00 ةهاجمو راو ةأغب ل 1 م عابت :الأو عايشالا رفاظتب

 اهررض رشتنيو اقرار ريظتسي نا البق نحيل داوم م نتفلا ةرئاث ةعيطتو

 انك رع ف ةكرشلا .ةسنقملاا ةيجنا نط ةلصضاخ و نجلا دارا ع ادع

 اعز
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 مهنأ ىت هم هتبحمو هر ع كش هللأ مثدعسأ 0 كرذلا و ااا فان صا نم

 ةلتنالد داقنعا ©" 001 ةعلودا ,ءانغأ عّتو هترصنب هللا ىلا نوبّرقتي 562

 للا ([(ةدصت هدا ركارأ ركوب ال١ نوي دا 151 هيفا توج وروا ةتمامإو

 فريك لاح هند ق ىراقي كيك ل 0 ل / ةرجن نهف هتلاسر

 هيهاونو هما ةفلاخم م ةرم 00 ارن انأو 0 هتدجن لصحي 0

 )0ع( هرعمملا )00( ذعلو 5 اهمرود 6 لكلا (0) ؟7هرتععارتت هاذ ٠ )0 هك

 هل © ذأ

 207 30: نوسدسو (4) 27دمدستسوأا. هدد ةمحام عا. 1هددل0 د عن, 1"عماعداطع (1909) 4911:
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 اونيبو طورشلا اولصنف اهداقعنا عنتما اهطئارش نم طرش ىلا لكلا قّوطن ول

 رصعلا اذه نأب نيلئاقلا بهذم لطبنو ةمامالا توبث كل لسن ىتح اهقتحت
 ىف ةمامالا طورش دقفل. مامالا نع ةيلاخ 00 ةيلاخلا راصعالاو

 ارا دلال تانضا السلا ءالع هذع ئذلا نإ: بارش 20

 00 00 ال هْيَنْلَح اهنم ثم تافض ندع اهرصق كال
 ال اهرؤوضح ى) كنا تلق ةفلدلا كسلا اناف ةكيزمااف ناسك
 ؛غلبي ل ئئصل ةمامالا دقعنت الف غولبلا 0 اهدوجو ىف ةحاجملا روصتي

 فيلكت الو هماصعو رمالا كالم ٍفيلكتلا ناف نونجمل دتعنت الف لقعلا ةينانلا
 ةنامالا قضت نافل ىقرلا ةنااول دقت ذل هوس لالا ا

 1 ما اظن تحي فكف# لكلا تابع ى تانرالا ناسس
 قد روق ريشا كَ فرصتي كلا ذرجإلا »هش نس” ا
 ىف قرلا ردصتب نسل ذإ ظظرشلا اذه: 1يضنب اما شيود كس كفا ا

 ءارمال ةمامالا دقعتت التف ةيروكذلا ةقيارلا لاوجالا سا لاح

 ةارما مترتت فيكو لالقتسالا تافضو :لابكلا لالخ . ميمجت تنصنا نإو

 6 :ةدايشلا كضرم لو ءافنلا ك4 اه سلو ةمامالا (501.: 599) .بصتمل

 نع ةيئالا ملص هلوقل هنم دب الو شيرق بسن ةسماخلا «تاموكحلا رثكا
 ةلاخمإ راضعالا لعأ 0 نير 7كفوتلا ,ىم فو اهانه رابعا 10

 ريغ ةمامالل (”تضنيإ ل كلذلو يسنلا اذه ىف الا تسيل ةمامالا نأ لع

 العتسالاو 30 ل عم راصعالا نم رصع ىف شرق
 ١ 1 م ايدك ذلو ءالعلا بصنم لالا 3 ةقاطلاو دهجحلا ةياغ

 هع ا ان 0 ءازتعالا 5 الثا اوعّدا رمالا اذه تلطل 7

 ةمالس ةسداسلا «مهيف ةمامالا راصحنال مهداقتعا ىلع نوقباطتم قلخلا ن

 دلقتي فيتا .هلتين »رتب د نم ضالإو :نغألا ا "اعلا 8

 اذه ىلا نوفنصم فاضإو ءاضنلا بصنمل اجلصتسي مل كلذلو اعلا يع

 000 ريباك )0 فيموملا ]عمرتل عرحا 1 هدد ع] 1 6”1عماعع اتت 8. للا نيش 22 (6 0
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 ضع نأ رابخا ريد هللا الا اكتفت اكاعت هنآ رايتخا ىلا -اهاتدذر

 فارصنا (50. 884) ةمامالا دتعل ميوصملا اأو ضاختا وأ دحاو ضخت ةعباتم

 ىلاعت هيرو ةعن ه و ةيبنو ردى هل تايمر هعاطلا ىلخت ا قواق

 كلذ 0 كلك ركل وعر هناا كفرطوا هدابع نم, كبعلب اهحاتا؛اذاق

 داع كنت 4 هرمإوأب ءادتقالل هنييعتو هتفالخل هرايتخا ىف افطل ىلاعت هلا نم

 ه0 ىلإ ارطانلا راطنلك هليصعلا لاخلا ,لع نشبلا لك ردقي: الارما :كلذو

 ىلاعت هللا نم مهدنع مامالا كمل كلا كا يضنأ 0 تيس اذا قاسرغلا

 هنا ىلإ كلاد ةسا هحو- كرات لكلا ]وردت م مث دابعلا نم مموصخ دعو

 كلذ اق ىوعدو ع ىلع ٌصنلا ةلوطر 1 عارتخالا ىوعدب 3 كا

 دل هذ لوا دحا لع هصيصتت ىوعدو دخاو لكل 00 ءاقب هحرد

 مال لل انآ ىلا انوبسن بلو ةلطابلا ىواعدلا نم (7بوارض ىلإ هتوم

 رتل معلا انسلا انآ :ةرخالاب م كلذ 5 انا انتوهشب

 ال 0 ةعيابملاب موقت ةكوشلا 0 كده اد نانا ناك نإ كلت

 ردقي ال اذهو ةالاوملاو ةعاطلا ىلا ارهق بولقلا ىلاعت هلا فرصب ا لصحت

 را لع هددع ضحي ال ربك قلخ. عمجا ول. هنا هيلع كلديو رشبلا هيلع

 نعو اموع ةماعلا ةمامالل ةالاوملا نع مهدئاقعو قلخلا هوجو ]وفرصي

 ليلا ىف هراعا !ونفال اصوصخ ماودلاب هللا اهديا ةيربظتسملا ةلودلل ةعياشملا

 هدا سا الا رحتلا نام 1و لئاضاولاو !تايسنالا» 17 ةنيعو + لئاشولاو

 هللاب ريظتسملا وه ّقحلا مامالا نا ىلع ناهربلا ةماقا قيرط هذهف نامرحلإو

 (01. 887 ف نيرا نعاطم مدح د ف رصعلا اذه ىف هلالظ هلا سرح

 هجو نا نحن اهو 1 تاوفو ةماف لا ظئارف لالتخا ماو عد

 علا لل ودركذا ام لئاق لاق اق .ةباوجتو لاوس ضرعم ىف هيف قحل
 دوجو متربظا اذا ©9ببسن امنا ةمامالا قحتسي نمل ةيركلا ةهجلا هذه نييعتو
 0 طرت نود دنعتت ال ةريثكا طورش اطاو ةيئالا# تانضو.ةمامالا ١ طئازش



06 

 ا نيعيبابملا واج ١ ةوضنملا سيلو مقافتا نم َ الف ةنالن وأ نيصخشل

 عاطم لوح 1 لصحي كلذو عا عايشألاو عابتألاب م امال 31 مأيق ضرغلا

 درج هل ةمامالا تدتعنا امبنع هللأ ضر اناارع ل نحو

 00 ريغ تا 1 وأو هن 00 بيسل ةعرمل 5 لل 3 2 اع سيلو هتعيب

 رع لا هيوريش ال اكد ك2 نايتنا اوههشا و ١ نيفلافغ قلخلا ةفاك قبو

 ٍفارضنإر .ةكونشلا مايق ذاقفتالا 'ءادتبأا ظرش ,قاف.ةنامالا تدقفال ا
 ا ا 0 رلظ رهاوظلاو ىطارلا  ةتباطتر ةساتلا اك

 الو ءاوهالا ضراعت مدطصم ىف ا ) تاعش علا م ا ١ انيلط ىذلا

 ةعلاتم ط ةرفادتملا ةنبابتملا كنا لاو ةصقانتمللا 01. 875) ٠) تادازالا قفتي

 .هكهز نسرتلا فار و ةنادجملا بطع ةكرح 3 اذا فعلا

 نيرثكالا ةففإومب الآ ةكوشلا موقت الو ةكوشلا ىلع كلذ عيمج رادمو هتباهعو

 نأ ىف( راقب سلف ةمامالا :نخام اذه ينل ناب لحاف ايو لك
 لبجو اهيلا قلخلا ةقاك هوجو هللا فرص دق ؟؟اهرصنن 0 ةنيرشلا ةهجلا

 رغاب رهظ ول يتح ضرالا راطقا ىف ةكوشلا تماق كلذلو اهبح ىلع مهوات
 ىلا اوردابل برغملا وا نيصلا ىصقاب ولو ميركلا بانجلإ اذه ىف افالخ رهظي
 مدل كلل حال دقو هب ىلاعت هللا ىلا نيبّرقتم هنم ضرالا هجو ريبطتو هفاطتخا

 ريهاج حيبج ىلع لكشا أم انعفد كك ةللحبلا ةضاخفاا هذه نم (9[نيفرت ا

 نبا اددعا هلا ىيعن 1: ذا نايستلا لها ددعا ى نادتلا نيب نيالا
 ىف هدّرغتل ال هتعيب دنع ةمامالا داتعناب انيكحو حبابي دحإو صخب انيفبكا
 : هجعاطل وه ن نم (© ةعبابمو هتعل أتم 1 ةلويح ا 0 مسل

0 فارصنأو هتكوشو مامالا ةاوق مأيق هتعب أتم ق 0
 صخش نأ قئالخت ل 0

 ارمأ 0 رصع 000 لاح هيضنفل ذك ط ةثالن وأ نيصخت 65 دحاو

 ءاضشن قمادا ةيقؤي ةقالآ قرر وها لب ةيرسشبلا 0111 لاا[ صو ا
 ةتيقكا كفو دحإو .ضخت رايثخا ىلا ةمامالا :نينعت اثدورا هاظلا فا

 )1( عباسل 01: انس )0 اهرصس )9 انفرد )6( هنعاتمو هتعل أمه (1) هلصحلا

2 
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 ال تالا نر دجال رو دنمب لوو كح انرعل !كلذ اخ ضرالا ناطقا عينج
 عامجا ربتعي نا لطابو نيضاملا ةقلل لاا راضعالا م اضيا كلذ ص رف

 دعني وا عنتي ام كلذ نال ضرالا راطقا عيمج ىف دقعلاو ّلحلا لها عبمج
 ىف رومالا قبتف مامالا رع لع ديزت اهاسع ةّذم راظننا ىلا هيف رقتفي اًرذعَن
 رظنني ل هنع هلا ىضر ركب ىبال ةعيبلا تدنع ابل هالو ةلمهع راظتنالا ةذم
 | اما ضاق 11 هليل بك هور الو راضمالا تان كأنر ايخالا ناشننا
 هيهاونو هرمإوا ىف ايكتحم ةماعزلا بجومب مايقلا ىف ضاخو ةمامالاب لغتشا لب

 لحل لها ةقاكو قلخلا ةقاك عامجا طارتشا لطب اذإو ةماعلإو ةصاخلا ىلع

 ان قلل لعل اولها ظرتنليا نهب نطيل ذا ُ كلذ دعب صيصقختلاف دنعلاو

 نمو ملقا وا ةيحان لها قافنا طرتشي مل 0 هع لدا نكاد

 010 رجا نمي ىلوايب |نيثاوأ/ .ةعئررا لوا ةئبمجا وا: نيضدرا انجاب طرتشي,. ال
 ريغ نم ىهشنلا درب نوبهاذ اهب كلا ىلا بهذ دق تاردتملا هو دادعالا
 مطاوحإو ةرثك صاخشالا ىفو دحإو صخت ةعيبب ءافتكالا آلا ىتبي الف دنتسم
 (ه١1 850) اذا نوكي نأ بجيف ةمصعلاب الا صخش ىلع صخش حجرتي الو ةضراعتم
 اال دل ادت وهو انوضعت طلاب كلذ نكيلو ادخال ا دبعلا 4
 مصتعم ال اًداف ةريخاو رع ةيصاخب يملا دحاولا كلذل نينلاخلا ىف ةرثكلا عفن

 اا 11 كلا ا ةطامالل ذخامال معن انلق - اهب متقلعت ىلإ 020

 ال هنال لطاب رايتخالا نا مللوقو را انما علا 1 58 ان
 0 يد د 5 الو دحاوب ءافتكالا الو قلخلا: ةقاك رابتعا كمي

 ىذلإاو هتك 0 0 ميقنو هراتخن ىذلا انبهذب لهج اذهف كلاب دحاولا

 كاي ةعارلا كلذ ناك مامالل ةعيبلا دقعي دحاو صخب يك نالوا

 هفلاخي مو ريهامجلا هببسب لام 0 كا لام كاك بع لاطل اكم

 ل 0 عاطملا عوبتملا دحاولا صقشلاف هتفلاغمب ثَرتْكي ال نم الا
 ّآلا ضرغلا اذه لصحي مل ناف ريهامجلا ةقفإوم ىف اذا ىك عباب اذا ةنصلا

 )0( 100 ل ق
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 هتبلع وضل وب قللا ةيظابلاب دنع انتعص ابتاةمامألا لب تلاد
 مدع .ةعق حب كيس هل .ةنفللخلاو ]ورك لا: نسيالس نب كاني وار

 لالدتسالا عي هجو ا نف نعاست مل وا هعابتا اهببسب رثكف هتلود ةتدعاس
 ةمامالا 27ذخأم مهف نم ةرثكلا ةلالد هجو نيبتسي اهنا انلق  عابتالا ةرثكب

 ىلع انهينو عباسلا بابلا ىف ٌانرّرق اك ّصنلا نم'ةذوخأم تسيل اها ناب :دقو

 نم لهج انيب لب هلو ىلع مم دحإو لك نم ّصنلا رتإوت يدي نم ةقامح
 رعي لود لع اهب لدتسال ناكل كلذ ناف هنعادما قعر لع ىف كلذ كنا

 ةياراعمال ناعز يكف ادوجتاو نكاسعلا يح ىدنلا ويح هيانلير + الزنا لايك نع

 اذ مهلتقب ثرتكي لو ثفولا كراعملا كلت ىف مالسالا لاطبأ نم لتق ىتح
 ل 8 دقو ملص هللأ كو منن ل الدع الأ وع ةعايمأل عقل ناك ىذلا

 ىوعدو هنع هللأ ىضر رحب ىبأ لع صنلا 5 هيكل ىوعد هلب قي كلذ

 ٌّضنلا مب ةمامالا "تلت: لظن اذاف .هنع. هللا فخر. سضابعلا "لع ّضنلا ىف ةيدنورلا

 كلذ دنعو دايفنالاو ميدقتلا ىلع قافتالاو مالسالا لها نم رايتخالا الا قيب م
 دل ملا[ ةماقأ ياخ ّى اوقفت 0-0 تدع لع قافتألا عقو اببح هناك

 بجو رومالا ادبم ىف !ونلتخا ول معاف. اًيغاب ناك هسننل اهبلط .ىلا حل نف
 نم لك قبطا اذا فيكف مهبراقتو ددعلا لباقت دنع كلذ ىف ةرثكلاب مجرتلا
 ةريشي ١ ةمذارشو ةدودعم' دقق ؛لا مهلاخت :1“«ةيراغو» ةقراشسسمشلا] هبلعا كفرا
 نيذلا ريفغلا راو ريثكلا قلخلا ىلا ةفاضالاب مذوذشل مه 0ع ل

 ٌّصنلا الا ةمامالل ذخأم ال لوفي نم ىلع نوركتت يو ليق ناف ؛مهلباقم ىف مه
 . نالطب ىلع 6 ٌّصنلا (01. 867 تبث رايتخالا لطب 29اذاف رايتخالا وا

 لها ةفاك عامجا وا قلخملا ةقاك عامجا هيف ربتْعي نا اما ولخي ال هنا رايتخالا
 لها عامجا ربتمُي وأ ضرالا راطقا عيمج ىف قلخلا ةلمج نم دقعلإو لحل
 صوصخم ددع وا ةسمخ وا ةرشع عامجاب رّدقيو مامالا هكسي ىذلا دلبلا
 35 قلع ةفاك عامجا هيف ريبتعل نأ لطابو دحأو صف هز دينو ىفكي وا

 (0 كام 020 هلو هنونالا 00 ادإ (9) رعمرجت عاورتأ تق لديسو (5) هعباتع
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 مهبهاذم ىلا 5 4 0 اذا 0 هقفحتي كلسملا اذهو مالسالا 01 5

 لالتحا نم ءانركذ ام نيراظنلا عومجت هل ٌحصيف اطاطبإ ىف اهانركذ ىتل
 لسن انا ىناثلا كلج ا هذه ةمامألا ماضت 5 ١١ ةيقعلا د وو 0

 سلمابلا كا نأ لاوسلا#ل ذه درو ا (") عّربتلا ليبس ىلع الدج

 را ل لاي ب اعلا انظر رةنامالل حلاص
 (01. 850 رصعلا ةبئا اهيلع عمجا ا ىلإ ةيامالا 4 ناق ملم ريغ عج رتلا

 ىحقا ىفو قرشملا ىصقا ىف ضرالا مبلاقأو قلخلا ريهامج لب رهدلا ءاهاعو

 2 طيس ع نم 1 دايقن الإو "') )09 هل ةعاطلا | ) قطن ىح رغما

 مددع غلبي مل مريبكو مثريغصو مضيضقو مضق عمج ولو ةينطابلا ةذرخ لا

 لهاب |وسيقر اذا 1 ةماعلا همام ىبتم نم ةلحاأو ةلب لها دذدع

 مامالا ىلحتتم نرم ضرالا هجو ىلع نم (© ةفاكب وا ملقا لهاب وا ةيحان

 مهنم عيج ول قحلا لها ىلع ةينطابلا نم ©©ةالغلا نا ىف فصنملا ىرامبفأ
 0000 كلا هيودسرعابب قنا راتسلا ردع مللي ل اجلا مشل
 ةكوشلا ىوقت اذ ةكوشلاب ا همام ياك ذأ ةقحيبلا ةياصعلا .هذه

 الا لها رصاقو عايشألاو عابتألا 0 هرتكلاو رمال ةرهاظملاب

 قيرطي مث مانيطعا نإ دقرا ذهو مجرتلا ك كلاما 1 تل ىوقأ عامتجالاو

 لق ناف ( محاص 2 ةمامالا طاورش دوحوو 2م ةىك عّربتلاو ةحماسملا

 ةرثكلا عبتي ال قحلا نكلو مهلا ةفاضالاب ةياضملا مدح ةزرتك « قي كب شبل

 ةايدا اللا ردا لج لطابلاو 1 نراقالا الإ هكر لمس ال وج ىلا, قاف
 راصنالا ةرثكب ةكوشلا مايق ىلع عجرتلا 0 منيب دقف مناد نوب اياعدل

 عامتجاب ا ك6 0 نأ ميقتسي اهنا اذهو 9 عايشالاو

 سلو 0 ةفالجخالاو زريوجقا ديعلا جري ال كلذ خاف ةعاطلا ص قلخلا

 )0( عرسلا () قوطت (5) 8و رمق عت“ 00 قلما ععدات ءطعتلب (5) خف

 ' ملا مد ءاععونت ءعطعم عم هاعدلا عند ووةعتتأ. ل 00 لا (0) 50
 088 لردع 0ع 6ع10ع2 11 ندتاعتن 186 1116ن- 51



1 

 تعضإو جورفلإو لاومالا ىلا ىديالا ")دتمتو مالسالا ءاملع ىلع ماغطلا

 هنع ملل ةينغ ال قلخلا ةرورض مامالا نا ريصبلا رظانلل اذهب نيبتيف ةّيويندلاو
 يي مامالا نا ىفو ةمدقملا هذه تتبث دقف ّقحلا ريرقتو لطابلا عفد ىف

 حترتي ال مكلوق ىو ةيناثلا ةمدقملا ىف عزاني نم ىلع نوركت ميو ليق ناف
 متوعد هيل م ريغ اه مشرتم لا قلختا نوعدي ةحطالأ ناف 5 موس ةمامالل

 (9 نيعدملا ضعب ىوعد لك ال انلق - ىوعدلا هذه ل تل

 ةمامالا تنيعن ةينطابلا هيعدت ام لطب اذا لوقن اًنكلو قانحتسا ريغب ةمامالل
 اقافو ماما نم كك ل اذا هتاف هيغتبنو همورن ام لصحو اهيعدي نمل
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 . ملدحإو ّقح ىف ةمامالا نالطب تبثو نيصخت ("ودعن ال ةمامالا نا تبثو
 اطيغدت ىلا ةمامألا كاطبا لع ةلادلا كلاسللاو نات »اهنا

 رصحملا تحن لخدت ن ٠ نمدرتكا 1 550 ابيعذن ىتلا ةمامالا ججرتو ةينطابلا

 قعطات ,نيققإو ؟نيلبلو 1 0 انكلو  ءايضتنشالا كلم هيف ؟كللشت ا
 دناعللاو :ئاصلاو كتحلاو ”يعلاو:نطنلا اههكرد,ى" كرتشيوا نيع كك

 ةليفعلا ةحص ةمامالا طئارش ا نا وه لوا تكسعنملاو 'دصنتمللاو اكشللا ١
 ذا ضف( مهحاصو ةيطابلا بهذم نع (© انيكح دقل دقلو نيدلا ةمالسو

 نيهالا مهابثإ ىف كلذو ئّربتلاو ريفكتلا هالعإو لي 0 2
 لشنلاو رفحا هراكتا كيف قاكلإو مهقرف عيت هيلع ”ىبطا ان لع

 كاليكانلا كنا وع ةلعواو  ةارنلا ذعار يبلع لمعلا 5 1 راثلاو اة

 فز

 ا نا مااا هنآ ملعت اهم كلذو ةلطاب

 نوؤلو هلل بيذكتل هلا ميرص هنأ وراعي و ةبقرلا زح ىلا !وردابل نعب ةباحصلا

 قدصإ و ديحوتلا ىف ةدرإولا تايالاب قدصي )ل هتينادحو ىف هلا بذك نف
 ا اني نإو ةمامالا 0 حلصي فيك روشنلاو ثعبل شيلا ةيبللا

 (0)! اننعو 1 يكب )9 اع )ل 57 (0) رح ورنا هنععاط عج لع

 ا[عورصزا(ع], 1هعاع 21. 4

 آر
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 َ روم 0 انك نبال نأ وقل كوانأ ( نيكلسبب -هبلغا دهرتسملا هلت انلكلو

 ١ قرخ ىلع كفن“ نب لا ام مش دقلو ةبطاق ةمالأ 0 50

 017 صعلا ١ ظحاليلف عاملا ١ ناس نع لودعلا" )ةليذرب خاضنو عامجالا

 ةعيلا دنعو مامالا بصل ىلا ملص هللا رش ةأفو دعل ةباكصلا حراس ا

 كفر رادلاو رولا لع اجاب 0 0 اض 0 كلذ اودقتعا 0

 53558 0 2 امبرف م 5 مما ال 1 ل ا 0 0 0 0 8

 د ءاوهالا 1 5 00 ابيف تك ةيميظع ةثداح ىف رك 0 ةملم

 ماصعلا لطنو ماظنلا مرخحنال ءارالا تاتش ميج ان 5 ابيف 55-7

 اوجرعي لو هيلا رادبلا اورثآ كلذ لجألف 7 ماكحالا ىرع ماصفنالاب تعادتو
 ا تر ورح رمل اال بلصتا توا ىف :عطاق اذيكمو. هيلع اللب لاختلاف

 0 لا وا 1و ني دلع عر اي ل كوقتا ناو يناثلا كاملا« لسألا
 ص ةظفاحملاب هتسارحو هترصنل بادتنالاو هتضيب نود لاضنلاو نيدلا ةزوح

 نإو (01. 845) هنم ني انج ذا كر وارخ ندا ةرعر مالسالا دنج رومأ ماظن

 10 هرالالا علا قلخلا الكي دصرتم الا 00 ىلع ٌريتسب ال ماظنلا

 ىلا رداب ماكيتسالا للك تفرشاو اان نع 00 ناروذلل "' ) ةئف ع

 ماوعلا 05 لغتشا رأت اذا ىتح ا ول اهناف اهتلئاغ مو اهتفطت

 صو ”داعنلاو ىداعلا ىلا" كلذ 42 داحالاو دارفالاو ماغطلإو

 مسا تاطررا 1 دا ىذدتب نيلي صرف ليانلا قبو قروش روما

 0 5 اذ دنعو ىتملا جمانمو ىوملا ا 0

 7 لضافالا ىلع لذارالا ءاليتسا ىلا ةرخالاب ىضنتو تاوبشلا عزانتت

 )١( ىرح (19 هليدرب حمبصاو 0 ككل مولع مرصد (5) 502. ةعقاو هطلت

 رنات عمر ىعععج 0عق طد10 ةمستتم 201ععدلعد ةثداح (05) 731, مالسالا 0

 00 داصنلاو (4) لولمعات م10 ععتدلع نع صح اكمدنونبج 42, 36 1هانعجل ءر قطن.

 (1) فسوبو



525 

 الو اط قحتسم ريغ ةمامالا طورش نع ايرعنم اط ىدصنملا ىتبيو اهب غاق

 اهليطعتب ”حيرصتو ةعوفلا ماكحالا لع (101. 8360) ميظع موج اذهو 6 فصتم

 ةاضفلا ءاضق نالطبو تايالولا عيمج داسنب حيرصتلا ىلا ىئادتيو اهلاهإو

 أو 0 جورفلاو املا رادهإو هدودحو ىلاعت هللا 32 عايضو

 ٠ ىللاعت هلا قونح ءاقبو ضرألا راطقأ ىف ةاضنلا نم ةرداصلا ةحكنألا نالطبب
 ردص اذا 3 عرشلا ا لع () ىدأتي ال كلذ هس ناف قلخلا مذ 1

 تلطب ةمامالا تلطب ناف مامالا ةيلوت ةاضقلا ردصمو ةاضقلا نم اهوافيتسا

 ف كافدضصتلا كعنتمإود ىلا .داحاب ,لوفخلإوا ةاضتلا ةيالو كلش ل

 هذه ىف ةيلكلاب عرشلا طاسب ىوطنإو لاومالاو جورفلاو ءامدلإو سوفنلا
 ٠١ متاظعلا هذه ىلا عادتي بهذم لك داسف نع فئكلاف ةييظعلا تامهملا

 زارتحالا عم هبيترتو رعوتم كلذ ريرقن ّنأ الإ هضئارفو نيدلا تايهه نم
 ءاطغلا فشكن هللا قيفوتب نحنو رسعتم تاضارتعالاو تالاكشإلل فدهنلا نع

 ىلا .مامالا وه همايا هللا .سرح .هنباب ريظتسملا .مامالا نا دن لوقنف هع

 ى انفظلتو هقيتحت ىف انجردت هيلع نافرلا ةماقاب انلّوط ناف.ةعاطلا بجاولا
 ١ قدصلاو باوصلا هجو هلاعولو قحاب هيف 6 فرتعل ن نأ 01 ةويبذت

 وح مامالا وهف ه وس ةمامالل حترتم 01 مامأ نهد ل

 ىرخالاو د 00 نو اهادحإ نيتمدتم ىلع 2” اهانينب ةحيتن هذهف اذا
 لع نوركتت كرل لفقر ان ' عارتلا انخا ىنف هاوس ةمامالل جترتي ال انلوق

 لاؤس انه الف نع اعل 8 لب ماما نم دب ال هنا ٍّلسي ال نم

 مناف ( 01. 40 هنالطب ع (4) نيبلسملا فانصا رئاسو ةينطابلاو نك انقفتا

 لصالا ىف ال نييعنلا ىف معازن اهْنإو ماما نم دب ال هنا ىلع ]وقباطتو )وعمجا

 لد لج 3 هنع ىلا هئاو همصنا بحي ال مامالا نا ىلا دحا بهذي و

 هدقتعم ِداَسقَو هبه ذم نالطب ّ ى,لصع بيركسل 3 ناسيك نب نامخلا كبعل

 )١( ىداس )١( اعادس (5) اهانس )5 ا )0( 3 )١( ال 156 هلك

 1111 (ط) هز ععقع] 0161. 0 هنعاش لوس (0) ؟ةسسوسصسأع (ع): ةنمامالا]
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 ا اللا دع لبق نانا .|وداطللا عوق جنو عملاءنا نمل للا
 ناك نا لئاسلا انلق - قالطلا ةهبش ماحتقا عّروتملا ىضتري ال امبرو كلذ ىف

 نود ىتنملا اهقّوطنب صخي قالطلا ةهعو هتعباتمو ىتنملا ديلقت هيلعف ادلقم

 اا ا دا راف هدا كف. هلق ادعم ىلا ناك نإو هدلقملا
 0 نإ انين ابيع لاطتطلا ن نا نيب ريخم رهف قالطلا عوقو عني مل كلذ 0

 ةولاخ الم .اددإب ثرع توكنلا ىف سيلو مثدقتعم كرتيف مبّرس ءاشفا نع

 رع برع ناو ةوددتسعاا ان دنع نا ىق:ةتفاوملا اللب نيدلا ىف مش ةقفاوم

 هلل نضلخا ايظانو . ارهاظ مالض فرص ناف هيلا وعديو (01. 850 هدافتعا

 هذهف ؛رفاك لك نع رثكلا ةياكح نيعني. سيل ذا ممم هعمس اه قطني ْنا

 ىلا ٌنفلا اذه ىف نيضئاخلا ضعب بهذو نيملا نع جورخلا ىف ليحلا قرط ٠
 الانف نع دف مالك وهو لاح دقعنت ال منم ةرداصلا ناميالا نأ

 ءانركذ ىذلا عرشلا ماكحإو هقنلا فّرصتل قفاوملا اهناو ةييقفلا ماكحالاب
 ؛مالسلاو
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 مئاقلا مامالا 0 ةيعرشلا نيهاربلا ةماقا ىف عساتل بابلا 601. 850)

 سرح هنباب ريظتسملا مامالا وه اذه انرصع ىف [ةتعاط] قلخلا ىلع بجإولا ّقحلاب
 ىلع بجي هّنإو عرشلا قفو ىلع هتماما نابب بابلا اذه نم دوصنملاو هلالظ هلل
 ذوفنو قلخلا ع هتعاط بوجوب عطقلاو تبل ل ا هدلا ءالخأ ةفاكا

 ناكل هدا اهراور مانقنلل نيلقو ل هتيلوت ةفكو قحلا جبنمب هتيضقا
 ىلع هتعاط نإو قلخنا ىلع هللا ةفيلخ كا هيلا ىلاعت هلا قوقح فرص دنع

 الع لإ ةيالا تر قيدلا | فيح ؟ما نيكني نابت اذهف. ضرق ىاخما ةناك""

 رثكأ م درك دلل نيس ةاذلالا فراق ةقرظو « هولا جنم ىلع ناهربلا ةماقإو

 هل ران 1 اا اال نا ئضنقي ةمامالا ىف تيفتصملا

 الل طل ةمامالا قبتف معافصب و مانا طئارشل عوجتسم ريغ ةنيلخ

 )ع( هم د هأربو



 6ها/

 ّرسلا ءاشفا بجي لب ٌرسلا ءاشفا حابيف هجولا اذه 0 تاذعنا اجبر
 ادم نيكسم لك نيكاسم ةرشع معطي نا هينكيو نيم ةراثك ةرفلكلا مزلي مث
 الو: اعللذإ ىف ره مايا ةثلث مايص اذه نع زجم ناف ماعطلا 1

 كا ب دل ا هانم و نفحات هيك طم نادل 0
 أاهنم اريخ اهريغ ىأرف نيب ىلع فلح نم + ملص هلوقل ثنحلاب ىصعي ال مث

 لصي الو ىنزي نأ ىلع فلح نمو هنيمب نع رثكيلو ريخ وه ىذلا تايلف
 كرت اذا سماخلا ؛كلذ ىرجم راج اذهف ةرافكلا هتمزلو كلل

 هللا لو ظفلو قاثملاو دبعلا ظفنل فلحيلا كرت 7 ءانثتسالاو ةينلا فلاحا
 هتاجوزو نيدوجوملا كيلا ىف قاتعلاو قالطلا ى اعتب و هللاب ةحيرص نايا 0

 :' ةمأط مايصو ةجح ةئام موز 00 ىلا دعب نم كلمس امفو

 رجا اذى ىرج انو نانيكا كنلاب# قدصتلاو ةئكر مشا كنلا ةلطا

 مر ا ل دنع موصنإ و 55 ةرشع معطي نا هللب نيمبلا ى هقيرطف

 5 ثنحلاب ةالصلاو مايصلاو ماو ةقدصلا قيلعت نع هصلخي اضيا اذهو

 ىدلطلا ىدكت انو « حوت ءافرلا (01. 8200 د ال 3 نضغ نييك

 ثنحيلف دقعنم ريغ لطابف ءامإلاو ديبعلاو ءاسنلا نم كلمس ايف قتعلاو

 ناك ناد كللم لقا ىاع 11 00 نم حكنيلو

 ا نلو نموا فلعل نمي عيا نأ هتيرظف ديتع نم فاخر ناقل

 ءاش امب زا باهيتسالا وا ىرشلاب هكلم ىلا نيعتسي مث ٌرسلا ىشفي مث هقيدص نم

 ا لع مث هنم هعيبيف هتنامإو هتقادصب قثي قيدص نع دحا زج "5

 "نجا عم وا اهعم مثردب اهعلاخيف اهقالطب فلح نأ هتجوز امإو دارا
 اك نا ليق ناف «هدعب قالطلا قوحل نمأيف اهجاكن ددجي مث ٌرسلا ىشفبو

 اهمّرحي ام علختا ىفو ةدحإو ةفلط الا هل قبي لو نيتفيلطت كلذ لبق قلط دق

 كيلع عقو ايهم لوقي نا هليبس انلق - هليبس اف هريغ اجوز حكنت نا ىلا هيلع
 ةرئادلا نيبلا ىف هذهو هقالط عقي ال ثنح ايه انلث هلبق قلاط ٍتناف ىقالط

 )ع ىدحأ

 ف



 ه1

 وباب فاحلإو ثييصيلف وا هنلاب فلحبلف فلح نم 27 معاص هلوقل انيب هذه نكي م
 ناميألا حيرص انيصتتسا دقو هارجم ىرجي (01. 81) امو رهاوو سات لوقي نا

 هقاثيمو هللا دهع لع هلوق اذكو اهتلمج نم تسيل ظافلالا هذهو هففلا ٌّنف ىف

 دقعني ال نهعو مهقاثيم هللا ذخاي مل اذا هناف نييبنلا 000
 0 و اك نادك لع مهقاخيم نعل ل لاحت هيلو ريغ لوغا كلل

 0 كلك ءىث هب مزلي ذلك هنا ديع اك ديعلا اذه الو

 آنآ لع هلل لوقني نمار الإ ءىث: هنزل ال ةقدص ىلإوماف اذك ثلعف
 0 / نيعب ةراتك راجل ىلرلا لج هضاب و جاجا كدا تيرم 1

 ةنعن ىف هانيكح ام هيف فلحيلا ظفنل ناك ناف هيلع فولحلا ىلا رظني ن

 دارا اييغ رسل نيظيلف هنلاخت الو ةزرضنت و هللا ىو رس ملكت موق وهو نهع

 دل انزو هيك[ دقو كاهن هللا مو رس ناعك لع فلج نال. انناح نوكينالو
 لو ىلا عجري كلذ لكف هءابتإو هبراقا رصنت ملوق اذكو هللا ٌودع ٌرس هاشفا

 رع اذإ امان هيلو ال هبا ردع هلال فلحلا ةدصق نم ىلا عجري الو هلل

 متكت لاق وا ىّرس مك لاقو هب فرعي ىذلا همساب هفّرع وا ةراشالاب اصخش
 ال لئاق لاق دقف هللا كلو وه ىذلا صخشلا اذه 2 لاب كو ندا

 و اولاكو ةراشالا نع اضارعإو ةنصلا ىلا ارظن ٌرسلا ءاشنفا دنع تنحي

 ادع راتخاو مصب ال ةياق ةكمر هللا راسملاو ةححلا هذه 0 تعب "لاق ول

 ما كلا ال1 رك ل ىلا ةنعللا ةيوحلا ةراشالاو ]صخب كتنحلا نإ
 (01.530) ءانغتسالا عم لوضفلا هجو ىلع اب ذك روكذملا فصولا نم (7بلغ]و ىلعا

 ال نيبعلا نا اهيف ءام الو ةوادإلا هذه ءام ٌنبرشال هلإو لاق ول اك اذه سيلو
 | ادا ىلا" فاعلا كارز كلل ذكو ا قيما ىاشتلل ةدوجنو: الا هنال دققت
 00 قلع دنقل دتعني مل ديلاب راشإو ءاملا اذه هلوق

 هادا دلتا ع تكس نو دفعنا كيردوش و١ ضختلا اذه نا قيال

 قفز
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 )١( 8دتعات. 1210. ج1-ةزرسكمت 5ةلحصات لات د1. 4, ةظدفاتس 19" 100 312811 ات تصد

 لاو
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 عادخو سييلت ىلع هلاقثا ناكمإو نيمملاا رطخل هبنت دق فلاحلا نوكي نا

 هني دقعتي الف هللا ءاش نإ هلوق وهو ءانثتسالا كلذ بيقع هسفن ىف.ركذف

 لك مح اذهو الصا كح ثنحلاب همزلي ل ثنح اذإو ثنحلا هيلع عنتت الو

 نا هلوتكو هللا ءاش ها اعفال هللاو 1 ءاضنألا هلك 116

 000 نأ اننا ار ىر دعو اذنببا هلع ورا قلاطلا تت اذه تلم

 ربظب اندم :كالخ ريضيو (01. 810 هنم سلي : تالخ ىونيو: ارمأ هتك ق

 هلف خو ةع هنأ نيبو 'ةنيب «905 ظفللا 'ليححم# هجنو "لع زارخالا 0-6

 3 ىث داتعالا ل ناف هتينو هريمض بجوم هيف عبتيو همالك رهاظ فلاخي نأ

 امالا تلظبل ةتادتتسإو  كتلاخا هك لع لّوع قل ذا تفلحتسللا هينا لك لا

 ءانثتسا رارسإو ةين رامضا نع مهيديا نيب فلحلا زج لو ةاضفلا سلاجم ىف

 دي لع ليوعلا رك نأ ماسلا الفك ىرتحلا لالش كا

 كح هلكلو تيبلا هيلع ضراع فلحيلإو فلاحا هتاف هئانفتسإو فلاحا
 هيلا عادلا ةرورضلا مكحي املا ةنايصو قوقحلل ةاعارم فلحتسملا ةين عابّتاب

 إو 3 "ل ال ل 0 عرفلا فارما فرخلا ل 5-لا كلذو

 نوناقلا ىف هعم فلاحا رما ربتعيو الف امثغو اناودع ختداخلإوا اًمْلظ هركملا

 5 رابتعا ىلا لودعلا ببس نآل. فلاحلا بناجي رابتعالا ىف ىسايقلا
 لع قبلا دكان 0 اطلس كاااياةجاج ياو دا ل

 «نوتاقلا ىلا هيف عوجرلا بجيف سيلتلاو عادخلا عاوناب نييلسملا ءافعض
 (9 ذخأ امو هقاثيمو هللا دهع كيلع لاق ناف فلا ظنل ىلا رظني نأ ثم

 عز

 : مالسالا نماء مر تان | ةيربظا: نإو دوبعلا نم نيفيدصلاو 1

 ظانلالا هذبب دقعني ال ةقدص كلاوما عيمج وأ نيلاعلا بر هللأب رفاكوا نيئاسلو

 هِلَوُسرَْو هللا نمو مالسالا نم * قرب .اناف اذك تلعف نا لاق نأ ةنافاالصا ني

 )١( عاطور» قعر ةشصنو لوقي قلب روش )9 لت ناق, لقهطوأ اي لسعات ععماس ءانعتت :

 01عرخ ةكلردتت 611010 انماو ا

2 
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 ع "7 ضاغتلا ىف سيلو ربظي امل ارضم ناك نا انطاب وا ارهاظ لسم لتق

 اننم كف روطخم رييك ىدعتي رش هيف :نئبلو رشتت؛ ةوعد هل تسيل رئاكر نك
 رطخلا ماخقا اما اعنتم كلذ سيلف رانيدلا لذبب مهع ؟انيضغإو راثكلا نع

 8 ايوق الاقحا انطاب املسم نوكي نا لمتتجيو 0 سم وه نم لتق ىف
 نالطب دقتعي هنا هنم فرعي نيم معاعد نم دحإوب رفظن نا ةئلانلا ةلاحا ٠

 مهوجو فرصو قلخملا ةلاتسا ىلا لصوتيل هل دقتعم ريغ هلحتني هلكلو هبهذم

 22 07 قي ىذلا وعي اذه ايلا ءاطحلا ىف اعطو, ةئبايزلل .ايلاط .هسفن- ىلا
 ىف هرهاظ نم سّرغتيو هلإوحا نئارق ظحاليل 0 تار طوس يالا

 قاب دعا هين اقارتعإو' ىللل اناغذإا «هتروكي 0 نأ نيبتسيو هنطاب

 ال نا ىلوألاو هيلع لدي ام لؤوحالا نئارق ىفو ةيقثو قافن وه وا فشكلاو ١
 هداهتجا ىلا صوفي كب هلتق. مرخي نا الو ةلاحم ال هلتق امالا ىلع بجوي
 بلغ نإو هلتق (01. 805 هادا اف ةيفتلا 2 كللاس هنأ هنظ لع ةبلغ نان

 10 2 ناك ىلا ةفردترلا ليواقالإ داشف هلبآريظو قل هبت هلا هنظ :لع

 بقاري هرم هيب لك ةببرإا هيد كنتي نو. لاخلا ْق هنع ضغأو هتبوت لبق
 وه اذهف هنم هل حضني ام بجومب هيف محيو هرما نطاوب ىف هدقنتيو هلاوحا ١

 ال ليل علال نم دتعلاو فاضت الا نم تايردلا .دضنلاكلاعملا
 ىلع اهودنع اذا مدوهعو مهابيأ نع جيورخملا ةليح ىف عبارلا لصفلا

 ةدوقعملا مهناعأو مهيثاومو مثدوهع ىف كلوق ام لئاق انل لاق ناف «بيجتسملا

 نإو مرحي وأ ثنحلا بجي ما اهيف ثنحا ز 0

 لع ديت صخش نم [و ل ل أ اكو ةيصعم بسب هرب فا ١ فثيحل ٠
 مالض هل 2 مث 3 مهيايختب ارارتغا هقّوطتف نيمبلا هيلع ت 00 دهعلا

 هيلع ةدكّوم ا ةظاغملا نامألا هتعنم نكلو متاروع نع فشكلإو "3 0

 صالخملا لوقنف - نامألا كلن نع جورفملا ىف ةليملا ملعت ىلا ةّسام ةجاحلاف

 لو الا: ظطافلالا لارسال تالا كليق قدط ااو 0 ناعالا كلتا نم

 ىد ى ى و 86 )١( ىصاعبلا 07 000 (7)8 وس (94) ىلع
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 راتبا لا عراستي نأ ىلوالا ةلاحا لاوحا ةلالضلا هذه نم بئانلل لوقنف

 ىلع نركلو 00. :0» رارطضإو قاهرإ الو لاتق ريغ نم مهنم دحاو ةبوتلا

 ىعبني اذه ناخد فوخ ريغ نع ءادتبا هب اعّربتم نايتحالاو اراشالا ليس

 «تيقلا ةنفاولا اهاقدص هقلك رجاظ ا انرظن نا اًناف هتبوت لوبقب مّطْقي نا
 ٠ هتقفاومو ناسللا ةقباطم ىلع اهنا بلاغلا ناك هتريرس ىلا انرظن نإو مالسالا
 صضيقن رامظا مثدنع حابملا انا ةيفدل ١ع انعاب هل نآلا فرعن ل اناف

 زئابكلا_شحتلا نم وهف رابتخالا :ةلاجب ى: اًماف توتا قيتحت دنع هلل دلل
 نم مف مهلع نفر نأ 0 هللا الل كرس ا ا كلذ دّصخو

 ا اعف نم هبتني مت نان ا اطوو لطاب ل مدخلا“ د

 ٠ الف هنع 2” عوزتلا دعب هيف عورشلاو هيلا عوجرلا رثّويف قحلا وه الل هبنم
 نا ةينانلا ةلاعلا ١ دانعلاو لالضلا ىوذ لع تاشولا كلش كك مدح كل كيم

 مهتاعد ةلمج ن نم ال ملاوجو مهاوع ةلمج نم هنكلو كفيل ١ لالظ تحت لس

 روصتقم هراكر ريف ةوعدلل اكرتم 0 ل نم هتبون لبقي اضياا كهف 5

 هرابظإو هرارسإ يف اقداص هنوك لمتحا .نيدلا ربظا ايبمو هسفن ىف هيلع
 16 تادقاعملاو تالصاوملا ل دئاقعلاو نايدالاب نويل نأ نظل لهامجلا ىماعلاو

 رمهالظلا قفاوي هنطابو ىرخا اهعطقيو ةحلصملا مكتب ةّرم اهلصيف ةيرايتخالا
 ءامالإو ديبعلا ترم ىست نما ىرتي كلذلو 'ضارعإ و ,مارتلا نم ةلظا

 ع هلل 1 نب دقتعم 0 نوئنيذدي مالسالا راد لك رثكلا دالب نمد

 لف لاو رثكلا (01. 800 رضو نم مدع ضحرو دشرلا ل3 ّش 0 6

 1 أوفرعي مل لطابلا ىلع نيبملا 0 اأو نيدلا لي كيلا 0

 000 ُ لاحنا ةحلصم قفو لع ةدالا ةلفارم ا هل

 ىف ةقدصنف بلقتلا :ميرس اعلا نا, فرع اذاف دهاشنو ىزن يه دئانغ

 تل نال ةدقنعم نه ا) لحال اذ نع هبار نإ ىفاكتدسلا ملا لا

 ىلع مهن وا هنع ىاعتن لب هلتت ةن الو ٌرستسم رفاك نع 0 ضنا نأ 3

 )0( رعلو )غ0 لاف )2 عورللا © حابا ف ىدعل
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 نيدلا ىبب اهنا عرشلا ّنالو اهتحي الا مكاوماو مءامد ىنم اومّصع اهولاق اذاف

 ّنا هيلع ليلدلاو رئارسلا ىلوتي هللإو رهاظلاب الا كن ال نحنف رهاظلا ىلع
 كا فرق 1 هحور ىلع فئاخ وهو فويسلا لالظ تحت لسا اذا هّركملا
 و دان !اب مولعملا ىلا تفقلن الو همالساب كحنف هرهظي ام ريغ ريضم هنا
 ١ هع 08 اياك ل ا ذا ير اع اميل هل ل ديو ترام
 1 500 ملص هنئاك قرر 2 كلذ دتشاف مالسالا هيك كلت نا دعب

 0 ع ملص لاقف فيسلا نم ارق كلذ لاق اهنا قل. ةوه)

 رك ا و 0 اهيلع 30 ل طال نا لعل ام

 كن ا رئار راكللا هناا نم كيص اذه"! ناءانضياا ةيلعب لديوب ةرهاظلا
 بهذو «انهاه كلذكف ا ىلا عوجرلاو ةنوجلا قيرط مهلع 5 ال راثكلا

 ا 1 2 1 مف ولا نابل اده نأ اوغرو هتوت لبني الهنا ىلا نويشاذ
 ا ردكلاب ارارشتسالااو: ةينعلاب مب دنا ممديقع رس نم ناف مهلئاغ عنو مدام

 ٌّقحلا ةلكب قطنلا نع اوزجعي مل كلسملا اذه انكلس ولف "7 فوخلا راعشتسا

 قحلا لهاب نوؤزهتسيو نيرهظم كلذب نوجهليف مم رنظلا دنع ةبوتلا راهظاو

 روع هكا مهيد راثكلا نرد كفاضصأا قادرو اهانارملا ا ني ريم

 اذه رصنتلإو دّوهتلل اكرات راص اًرهاظ مالسالا مزتلا نم نإو هفلاخي اب حيرصنلا
 هاك ل ١ ورسم ماو كفوتسلاب ايرإ .انررإلا نوهطقي مازن 00 دك
 قطنلا نا هنيد نم نا انف هلك رقما ةقفارما ى نوح الو

 نر انكف كو. ريع كلذ: نا ةئيدو]ي هيذل كرت ريغ مالسالا ب هلك

 ةقردللا اكر 1 2000 لك هبل كافور هب جرصتلاو هنيد .نيع وه 1 هتبوتب

 3 كيلعلابب كل ,كاذا ايطنتنا دكنو* قياما! نم 0 ا

 مالكلا مهف ىت 1 نه ىف هراتخن انك ل ىلع رصنقن ل 2و. هقفلا لوصا

 )١( رد ةون4 11,1 836, 24 تحل لتع ةصسعتناعتنتع 1100112 هجادت' 266114: خط “1 نصح

 هلححما7], اكن. 56]01-51 (لكمتنم 152853) 12. [150 ةاحمقذطق 1 () 1721. 2116

 060, 213 (© حةستنعا ةدابشلا ةلك
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 ةقدانؤلاو .ةعئللا نط تارك يح 0 ةثدحلا عدبلا نم 7 لب ىراصنلإو
 ال ذنرملا مح اضيا قيدنزلا ركحو ؟7ةيخارتملا ةبيرفلا راصعالا هذه ىف

 مهنأ مهيف ! دقو نيد ا 37 ْق 0 قبب اهنإو الصا :هىتل قرةقرأل

 خاب ناف اذه ىلعو ةمذلا لهاو برحلا لها نم راثكلا دالواك ةذرلا ىف عابتا

 مهنا ليقو ّقرلا برض الو ةيزجلاب هنم 1 و لقا لاو مالسالاب بلوط
 رثك لع نزازئتسالا :|وزثاو ارغب اذاف زثكلا لب اوذلُر ذا نيلضالا راك
 سأل م.مالساب محي هنا ليقو «مهلع ّقرلا برضو ةيزجلاب مربرقت زاج مهاب

 كنا اىلا يدي .مالسالا ك2 الكان باعك كلل ب العا 0-0

 كلذ دنع هيوبا َرْثُك ربظا نإو كاذف هب قطن ناف مالسالا هيلع ضرع
 . ةقلفأ كاك رتيطابلا نايم الط عا اكل كرار قاض قانر

 ةيقأب مالسالا ةقلعو نايبصلا مالساب 2 ةيفاك مالسالا قئالع (501. 780) نم

 لك "ملص لاق دقو هتّدر لاح ىف مالسالا ماكحاب ذخاّرم هناف دن رم كك هلَط

 مالساب حيف دتالسعو.هنازطتيو هسادؤمم ةائباف ةرظنلا لكل

 ةينطابلا بهذم ٌحاضف نع اوهنو ّقحلا هجو نع م م فثُح اوغلب اذا مث ءالؤه

 ىلأ ناف رظنني ام عرسإو ردقي ام ىحوأ ىف هيلا نصل فشكي كلذو
 ؛ نيدترملا كلسم هب كلسيو هتقو نم هتدرب محي كلذ دنعف هئابآ نيد لا

 ف نيدترملاب ءالؤه انتحلا دقو اهذرو معبوت لوبق ىف ثلاثلا لضنلا

 كلا راابتاال نأ وألا كبادنم نبا ال ذيرملا نم ةةبوتلا '"لوبقو ”ماكحتالا |

 ةيطابلا"ةبزت انوه ةييعرتو هيلع مالسالا ضرعو ةعاقسا د الإ هلتق

 الخ رانا و تادنلا نقفعيو ايد ؟©ةينعلا قري ركل ربك و
 ةوبهاذ بهذ "ءالغلا نيب. فالح ا اعشتسا دنع دقتعملا

 سبا الث هلإ ال اولوقي ىتح ميا لا لئاقأ نأ ثريبأ 0 ملص هلوقل اهوبق ىلا

 (1) عمو 1عدتص. دسستأ ؟؟هدتها155اا8 7012 ةعذب )2( 59 )3١(

 (]1عوزرنوم 7 )١/80 11 35, 8نواتاح ١7 8 (8) هنعنلا (5) 8معا. 12, هل سوح

11. 2 )60. 1117121011 17 421(« 
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 نسال نع تعلمتاو 0 قدا لإ تذاع قاف نسل :دكب ةذعلا ءاضتنا
 تّرصا نإو ههجو ىلع حاكتلا ٌرمتسا اهجذم ءاضقب ةدعلا مّرصن لبق لطابلا
 ثقو نم ح كلا ماسفنا ا نيبي قل تمرصتو ةدملا تضشنأ ىتح ترسو

 10 : 0 لها نم ةرماب هرفكب موكحلا ىنطابلا جّوزت امهعو «ةدرلا

 دودرم دوقعلا رئاسو عيلاب# هلام ىف هفّرصت لب دقعنم ريغ لطاب ح اككلاف هنيد ه

 ةلعتلو نو اب ل ريس از كلام لاوزب م ك١ ىوتنلا ىف 00 ىذلا ناف

 ةحيبذ لع 1 انك مب دحأاو ةحييذ 0 الف ابذلا ميرحت ةحانملا مرتب

 | 1 ا 7 نايا نا ناجم ةكاملاو ةكييذلا :نافأ, ىيدنزلاو سوا

 لفها منال مح ىف فيفخت كلذ نال ىراصنلاو دوهيلا آلا رافكلا فانصا

 دا | كلا رو حا يدل مال قداطب ىف لع :كاعت هبا هلزنا ةتاتكاب

 طرتشي روما قه ناف ةدودرم معداهشو ةذفان ريغ ةلطابف (مماكح ةيضقا
 نأ رومالا نه هنم ع ا نم هرثكب يح نف اهعيمج ىف مالسالا

 ايبعو ماكرو مح 6 خا الو مالصو مىهايص كئعني 0 00 حصل

 عيمج ءاضق مهلع بجو مهبوت ةحصب انيكحو مجادقتعم نع (9 |ووٌربتو ]وبات
 م1. 780 كلذ بحي اكيكلا ةلاح ىف تيد لاو تاق 0 0 ١

 ناف ؛ممماكحا ةلمج نم هيلع هبنن نا اندرا ىذلا ردقلا وه اذهف دتزملا ىلع

 هقّوطنو وحلا نيدلاب مزتلا نم كتر أو ا مهقاحلاب متيكح 5 و 1

 1 مم ءوشل عقو لب طق نحيا اييرلا ل ءالوهو هل اك ادكارم هنع عزن 9

 فتيذلا ىف متإو هانركذ ام انلق - لصالا رفاكلاب هويتقحلا الهف دقتعملا اذه

 كاكنفن الا دعب وأ اهضيفن داقتعا دعب اه نيدقتعم ايلا اولّوَحتو مهتايدا اولحتنا ٠

 ”ادالا دالوأا مف معانا وم اءاعبا ا دقتعملا اذين: لغ :!وعتن يذلا امو اهنع

 اال ول لم محلا نإ مرتب ا ناب ديب الا معانا ءاناو قدا نال
 ةوهبلا داقتعاك لّزنم 0 ىن كلا ديكس 5 0 هناف هنع كاكفنالا

 3 نين )00( نامرحم (5 كتوم 201م6 كس ات7119265 71014 (مم) 038 عموم

 عمت عطعات جت ةعلط ةعابعتت )5 مماكحا 6 2 )1 اواردو
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 لو م1 750 مربادم عبتي ل ىلوو ربدا اذا ها الا الشم ناك نإو لاتقلا ىلغ

 مرهاظت ىلا مهلتق ىف فقوتي الف مرتكب انيكح نم امأ مجيرج ىلع فقوي

 انلق مواسنو ممايبص لققي له ليق ناف «لاصتلا ىلع مثرهاظنو لاتقلاب
 اف ناوسنلا اًمإو مموكح ىتايسو ّئصلا ذخاَوي ال هتاف الف نايبصلا اما

 كاف ارو الاكا ىضعم لع 77 ىذلا داقتعالاب نحرص ايبه نهلتنن

 نا مامالل من هولتقاف هنيد لدب نم © ملص هلوق مومعب اندنع ةلوتقم ةذترملا

 كك ةفينح ىلا كلسم مف كلسي نا ئار ناف هداهتجا بجوم هيف عبي

 0 ضر مهايبص غلب ايهءعو داهتجالا لحم ىف ةلئسملاف ءاسنلا لتق نع

 نإو اهبْرق ىلا ماقر نع. فويسلاتّدرو ممالسا لبق اولبق نافا عمل

6 

 . م 0 مجاقر لا ودعا فوس ندد ذا عنا 0 مهرنك ىلع

 ةخلا عقو اف نيدترملا لاوما كح اهيكحت لاومالا اًمإو «نيدترملا كلسم
 لع قحما ماما هفرصيف دترملا لاك ءْق وهف باكرلاو ليخما فاختا ريغ ند

 ىلع هلا ءافآ ام (ىلاعت هلوق هيلع لمتشا ىذلا ليصفتلا ىلع ءىنلا 00

 كي فاعلا هلع يلة ةلاتاكو ةيالا لوسّرللو هلل ىّرقلا لهأ نم ةلوكت

 5 اهفراصم ىلا فّرصل اح مانغلا كلسم هب كنسي نا دعب الف كاك
 هلا ع ملل 43 عى ل منع ا ا 00 كا ل هلوق هيلع لمكلا

 ءالوه ٌّقح ىف هب ناوي اع جلرلا 7 كيرلا 2 ءابتنلا كلاسم دحا اذهو

 نوثراوت ال ا اذا 0 لاا قئعت و هيف 1 ليواقالا ن ناك نو

 ان وفقا 0 (101. 770) نيب ةعطقنم 37 ةيالو لب ةبارق مهيب
 لقتعم ةينطاب حاكت لحب ال ةّدنرم حاك لحي ال اكف ةمّرجم اهناف مءاسن عاضبا

 ةنيدتم تناك ولو اهانلصف ىتلا. ةعبّشلا تالاقملا نم هببسي زيفكتلاب انيكح ال

 ىلع فقويو سيسملا لبق ناك نا لاحلا ىف حاكنلا خسفنا 1 تنقلت 7

 () ع. حدا. تاسلنعد 11 160. )١( سلسنمم : 1 نيدلقم )9 ١ مالآ

6080 7 ,59 (2) 
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 مههذم ىف مهلع درلا باب ىف قرفلا ىلع انهن دقو نيتجردلا نيب ةاواسم الو

 او تيار رددلاو فصلا ىف هزل, طاقلالاب نأ "اقدحا .نيرخآ نيجي
 كارلا طائل اب دكتور اهلل 21 انع لدعم, الو .ال: ليوا ال. ةرتم

 ليتحت ناسللا ىلع تاخر تايانك امهريغو ةروصلاو ءاوتسالا لثم ىف
 نلورلاو ةيددلا داقتعا جف دت ةيلقعلا نيهاربلا ن اردت (هعضو ليواتلا

 للكو ابيف ىراتي ال ةلالد اب ءاامتسا لع نقلا ناكل 0 هك

 رخال نادل ىف (رانلاف ةنجلا (01. 765) نم هل دعو 5 عوقو لحي ال لتعلا

 ل |( ىيدكش رومأب بفو اييلع اةيلوعشم انهي ةظيحم ةيلزالا 'ةردقلاب لب

 انادع هينفت كف هن داد قا ناكمإلا (4) تمعن هلا اهعرةيلز الا ةردقلا رصاقتت

 ١ نسا ترم هل كب ىصاقتي مالكلا اذه قاسمو ىلاعت هلا تافنص نم درو :

 كلذ درو ذإو ابعئاطغ 7-0-5 اع ماقتل فى اعرق نأ نيدلا

 ىذلا ردقلا اذه ىلع رصنتنلف هسنن ىف دوصقم ريغ مالكلا قانس قى اضرتعم

 55, ءاكلا اذهل دصاتم -نم ألا وه ا لغتشنلو لضفلا اذه ى .ىوطنا

 «لضي ال نمو لضي نمو رثكي ال نمو مهم رثكي نم لصفلا اذه ىف انبي
 كسي هنا هيف زيجولا لوقلاو مهم هرفكب ىضق نم ماكحا ىف ىناثلا لصنلا

 ذوفنو ةحيبذلاو حاكتلاو لاملاو مدلا ىف رظنلا ىف نيدنرملا كلسم مهب
 كالا رئاكلا !كلسم مع كلشي 0 حاورالا اما «تادابعلا ءاضقو ةيضقألا
 ادهلاو 2 ىلا نبي لاصخ عبرأ ني ىلبصالا رداكلا ٌُ مامالا يختي ذآ

 دلتا كلا ليس الا كب ديرما لح. ىف يختي ا الو لدقلا ل قاقرتنسالاو

 بجاولا اهثاو هريرقتو © ءادنلاو ّنملا ىلا الو منم ةيزجلا لوبق ىلا الو

 سيلو ةينطابلا نم مرفكب ب نيذلا مح اذه هنم ضرالا هجو ريبطتو هلتق

 معاف مءامد كنسنو © هلاتغن لب مهاتق ةلاحي هبوجو الو مهلتق زاوج ّصتخي

 مهيف محي م ىتلا ىلوالا ةقرفلا نم اوناك نإو مهلتق زاج لاتقلاب ]ولغتشا امهم
 البقم ماد ام لتقي ىغابلإو ىغبلا لهاب نوقحتلي لاتقلا دنع منا وهو رثكلاب

 )١( بعت () 80 م11. )9 ىدعلاو )9 مطاع



 ع

 بابل امسح هيف نوغلابيو كلذ (7نولعني اوناك مهّلعل ليق ناف ؛هلوسرلو
 قيلي امب آلا معم باطقملا ىرجي ال نا ىضتفت ةماعلا ةحلصم ذا هب يرصتلا

 هذه مسوفن نع تعفر اذإو مهعاود (7ةراثإو مهسوفن ىف رثّويو مماهفاب
 اودحجو لصالا !وركتا ةيلقعلا تاّدللا كرد نع ملوقع ترصقو رهاوظلا
 نامالا نع رنكلاو نايصعلا نع ةعاطلا زييمت مهدنع طتسو باتعلاو بإوثلا

 هنال هلتقو لجرلا اذه .[رينكت] لع ةباحتلا عامجاب تفرتعا دقف انلق -

 قانا عفو دقو هلتق بجي رثكي هب حّرصملا نأ 0 قررت 0" نحنو هب حرصم

 ٌنظو مثو اذهو ”ءاوعلا ةحلصم ةاعارم مريفكت كيلا كرا مكلوق قبو هيلع

 كلذ نودفتعي ايناك مهنا اعطق معن لب ائيش قحلا نع ىنغي ال ضحم

 اعز

 . ليق ناف «لقعلا هعفدي لو عرشلا هب درو ال اًدزو هلوسرلو ىلاعت هلل ابيذكت
 1 نم ىلاعن هنا تانص ىف ةدرإولا تاليثينلا ىف كلسملا اذه تكلس ًالهف

 'زرادلا ى همانق رابخلا | عضوو مقا طفلو لوزتلا ثيدحو (01. 760 ءاوتسالا
 ل هيرو اع 3 قاخ هلا نا مالسلا هيلع هلوق ىف ةروصلا ظفلو

 نيحلاصلا فلسلا نا نوفعت متناو فلا ىلع ديزت اهلعل رابخا نم كلذ ريغ

 اورثكت ل ىلا مث رهاظلا ىلع اهنورجت !وناك لب رهاوظلا هذه نولّدؤي !وناك ام
 (©8ثتتسن فيك انلق - هب م ليوأتلا 2 لب 20 رهاوظلا ركنم

 ةليلع ةلادلار راخلا و مم اك الا اب حّرصم نارالاو ةنزاوملا هذه

 هللا ناب ةباحصلا نيب ايف حّرصم حّرص و هنأ ملعن 0 نأ نسا

 ةقاشن دنع كتي ات اع دل ا 0 ناكم هيروح ال لالا

5-5 0 

 2 مدل لا

 ١. لوفاو روضحو تكتياهذو؛ ةعجو لاثننا, هل .-نظرغي الو ةردته ريغ 00

 جاره. كلذ زيغ ىلا نييكيدملاو نيلقعلملاو /نيلفالا نمي نوكي نال يحتس
 روصتقلاو روحا ركنا ىلو هيزنتلاو ديحوتلا نيع كلذ اك هيبشتلا ثافص ىفن

 راكتالاو بذكلا عاونا نم كلذ دع رانلاو (9ةيئابزلاو اراجنالاو راهنالاو

 )١( 61.146 نوحرصي (9 هرابآو (9 5ع1. ؟؟هاعودصعوس انطون عد 1ةاهتت 55:

 هيابرلاو ١( ,49,9 )05( 6

006 



 ا

 1 رطخ لو دل  نذا الو كار نيع ال ام, نيكلاصلا ه1: :ةم): ئدابغل
 نكي ا م كن لع ناجح دف تان انما كردي ءامأ لكو رغب اجل

 ا اذلل 0-20 ىلا ةيعادلا ةحلصملا نا لئاقلا اذه عزو بلقلاب هراطخإ
 ىف هييفتلا ىلع ةلادلا ظافلالا ىف ةحلصملاك ءلوعلا دنع اهنم فولأملاب مالالإو

 ال ىذلا هلا لالج لل فصْوو ءاطغلا مل فشك ول هنإو ىللاعت هلا تافص ٠
 ضرع الو رهوجي سيل دوجوم ملاعلا عناص مه ليقو ءامسالاو تانصلا هي

 الو هيف -لخاذ وه الو هنع لصننم وه الو ماعلاب لضم الو -

 سيلو هنم ةغراف تاهجلا رئاس ناو تس ىف ةروصحم تافجلا نإو هنع هنع جراخ

 لوغشم هنع ماعلا جراخ الو لوغشم هب ماعلا لخاد الف اهنم دحاول الغاش
 ةرحوم دوجو:# قيدصتلا لع ىوقن ال مونع 5 انني ركل ىلا قلخلا داع ١

 مهسوفن 00 تورم لإ راج ام خا ركذف ا اعواد
 !راجارتالا او هل ايظعنار ماوالأ لاثتما ىلا نوع 00 دوجولا لصاب قيدصنتلا

 راكم نيلالا# لرقلا, اما انلق -اهجاهتم اذه" نيف ةنم 'ةباهح ىصاغملا نع
 اوفرتعا اذا لوقيو رظانلا هيف فقوتي ايبرف اذه امإو هيف فقوتي ال حيرص

 ف عازتلاف ايهبلا اليبس ةيصعملاو ةعاطلا نوكو ةواقشلإو ةداعسلا لصاب ٠
 كلذكف ارينكت بجوي ال كلذو باقعلاو باوقلا ريداقم ىف عازنلاك ليصفتلا
 (51. 750 ىف فقوتلا زوجي ال هنا هب عطقنو ه هراتخن ىذلاو «ليصنتلا ىف عارتلا

 عيوجلو را بحاصل حرص بيذكت هنال كلذ نيا اعف ديس سبك

 ةّرم هركذ قفتي مل رانلإو ةنجلا فصوف اهرعلا كلا ادار | تانك

 ةحيرص ظافلاب لب "' 1 0 وأ ةيانك قيرطب ىرج الو نيتّرم وا ةلحاو ''
 01 نم ىهنملا اجب دارا دل تحاص ناو: تارتنلب :الوإ اهبفا ىراتياال
 0 ا سرج اكل زا ريصملاف

 روحو رانلاو ةنجملا راكتاب حّرصم حّرص ول هنا عطقلا ىلع لعن كلذلو الصا
 "ا دما كلذ اودقتعاو ةلنفا ىلا اوردايل ةباكعلا نيا ايف 'رؤصُتلاو

 روحو )١(
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 اعيمس ايلكتم اديرم املاع ارداق ادحإو اعناص ملاعلل نا دقتعن انا اوفرع مال
 ايلاف قفا ع شت هلثك نسل اراخ

 ىلا «ىف:كاداقعالا هذهو رانلاو ةنجلاو ةفايتلاو نشسلاو نسحلا نم

 اذه لا كاضنا ناف ةلاعاال فاك ريف ارك اهارا دن دنا 5 00

 دو و نشنلاو رشا راكذإو نعل كابثإ نم معادقتعم نم كح اي

 01. :45) رينكتلل ةبجوم تادقتعملا هذ» نم دحإو لكف ةمايقلاو رانلاو ةنجلا

 قنو هلال ةيئادحو «.دقععما دقتعا ال١ ليق ؛ناق :؛مريغ نموا مك راذلا

 ليوأتلا قيرطب رانلاو ةنحلاو زشحتاو رشنلا لاوحا ىف فّرصن هكلو كرشلا
 ثفكو عرشلا ةقفاومو ةعاطلا ناب فرتعا لب لصالا راكنإ نود ليصفتلل
 : ا كالا ناو ةداعسلا ىلا ىضنيا يبس ىوطاو تامدّحلا نع ,نلللا

 تا هلكلو ةواقشلا ىلا هبحاص قوسي ىبنو رما اهف عرشلا ةفلاخمو ىوملا

 نم ةلصاحلا ةينامسجلا ةذللا ىلع اهعذل ديزت او ةذل نع ةرابع ةداعسلا

 كيت امناو ةككئالملا 0 ابهنع ىلعتيو غاهبلا 0 كرتشن نْيَذلا جكتملاو ,عطملا
 تاذللاو قايكلا كلذ لي 0 اى ةيكلملا ةيلقعلا رهاو1لاب لاصتا تا
 ايو دنعلا نوك ةواتشلا ناو اهبلا ةفاضآلا 1 ةلخأر ءايشاو ةرقتحم ةنامسجلا
 اي ب وعملا هللا نزحت عي هتالا فرلا هاو ميظعلا لايكلا كلذ نع
 بِرَض هلم نارقلا ىف درو ١ ا نا كلذ ملا
 قار ىدلا ىدعت ول هناف تأ ا ماوعل

 مهعاود ثعبني مل هنم إوعزفو هيلا |وقؤشنو هوفلا ام ريغ ىلأ هبيهرتو هبيغرت
 , م نساوحاب (تاكردملا ىو مدع اهنرعا تاذللا قم نكذت برطاو 0
 ضحت ذا مآنملاو معاطملا نمو رصبلا ةساح )اهب ىظحت ذا روصتلاو روحا
 تبرع عج نيا ا ةدابعل اهدا كنع امو ةياوبخلا الا |
 ثتددعا لص ىبلا“ ركل الس لان كندا ةبلع كنود تارابعلا هنع

 )1( هلداراساو) 01 6وع ؟[1هدمنعستردرتع ةاعاطأ زج 0ع 115ءاطت تهعط لايكلا 11110 15

 روع ق4ةضقتءاتأ 101. 3120110125 111267 1 ٠ )0( اهماطعدا (19) ةص

 عز
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 عطق اههمو عامجالاب رفاك وهف هليواقا نم ةيلكب هبذك نمو م ماضل هللا لوز

 0 م مربك لزن عامجالا قرخ نعو 0 نه ىف ع نع رظنلا

 ذكي نمف كلوق اف ليق ناف ؛نييلسملا كاكاو هيلو هاضقلا تا سك
 لقيدصلتو ديحوتلا 0قتعم نا فرع ان 05 نا انلق - الل ما رفاك وها اًملسم

 وهيف تادقتعملا نهب هرّثك ايه ةحيحملا تادقتعملا رئاس ىلا ملص لوسرلا ٠
 1 هيي كا ظااذا اًماف الطابو ارك حا هيراكلا ىأر هل راك

 لد عاب هرتكت ريبككلا تحرر ([تتاتتا وا هعيبت وأ مئاصلا قنا وا لوسرلا

 نقلا نم رينكت قب قدام صخلاب (صوصخلا هنلخ ىف "17 طقم وهف ّن هذاا اذه

 ٌّنظ نا ابك رفكب سيل مسي رفكلا ٌنظو صخشلا | كم

 لهج وهو بيصيو طي دق نونظلا نه لثق رفكب سيل رفاكب مالسالا 0

 مالسا فرعي نا لجرلا نيد طرش نم سيلو صاختالا نم صفت لاح

 ىف هّرضي مل هلهج ولو الآ ضَرْفي صخش نم ام لب رفاك لكر ثكو م .ء لك
 و ةكاذاعلا ىلع بطاووا :هلوسروا هللا ضخم نما اذا لك ةنيد .(01-1 740

 نم مم نامالا سيلف ايلسم تام عامملا لبق تامو رععو ركب ىبا مسا حمس

 دنعو نيدلا نم خالسنالل ابجوم 0 قاطاعلا نوكي نع نيدلا ناكرا

 ىلا ىضني ةصاغملا هذه ىق صوغلا ناف مالكلا نانع ضبقي نأ يغبني اذه

 ديؤملا ّقحلا لوبقل ناهذالا عيمج نعذي 1 اكرر كايصح ةرانإو تالاككا

 اهيلع 29 ءوشنلا عقو ىتلا ةفولأملا تادقتعملا نم اهيف نعرت ام ةدشل ناهربلاب
 ةلمجابو اهتلازا رّذعتي ىتلا ةيزيرغلا قالخالاب دايتعالا راريتسا كحي قحتلاو

 نم لقا ىف هوافيتسا نكمي ال هبجوي ال امو ئّربتلإو رفكلا بجوي ايف لوقلا
 رداد لع باكل اذهب ىرا د كشلتا هيف ناصتخالاراكأ دنع كلذو ١"اناغ

 0000 01015 ام, دقي ىلإ ىو ردكتلا جوملا تالاثملات ةيناتلا» ةييرملا ةدهملا
 ةلاحم ال رينكتلا بجوي اذهف انءامد كنسو انلإوما ةحابتسإو انرفك دقتعيف هيلع

_ 

 )١( طبحم نر لا (5 عمر ةءاحسوادأ ةذطنص 1هط1 088 تان

 1"عز5و1 ه1- [ةظ1]1ع8 01
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 هريغل ةوبنلا بسني نا هل بجوملا ايّنإو رفكلا بجوي ال اذه انلق - ملص
 ا خسنلا بصنم مريصل ,ىسني ىا قنيسلا مماخ هنا تبث دقو هعب

 دقلف ةوبنلا كابنك انيغإبنإ الرا ةوبنلا ةيضصاخ كلل ةيصفلا امنا منح 0

 هيلع اولها رئاخملا ون تل كبش ال ةيصعلا اال ني وك

 ه دقتعي نف ءايبنالا تاياكح نم ةليجيو ىَوْعَف هير مد ىصعو (') ىلاعت هلوقب
 هنأ عيطم ىف دقتعي نم ىلع ديزي ال قسفلا نع موصعمو عيطم هنا قساف ىف

 م ل قساق هنا ,لذغ :ى .ناستا دقتعا ولو داسلا ىف كيما 55

 مكحي من هرفحب كي فيك ىصيم هلا ىصعم ريغ ىف دقتعا نم هتناخت
 هيلع لدي أل امو كاكالا نم ىهافلا كلاخ داكي ارا ءداننعإو 2

 ٠١ رمعو ركب ىبا قسف دقتعم دقتعا ولف ليق ناف «هترورض الو لقعلا رظن

 - هرثكب نويكحت لهيف مرك دقتعي ملف ةباحصلا نم ةفئاطو امهع هلأ ضر
 فيكو ةمالا عامجال هتفلاخمو هلالضو هقسفب محن اينإو هرفكب كن ال انلق

 الا انزلاب انصخم فذق نم ىلع بجوي مل ىلاعن هللا نا ملعن نحنو هرفكب مكحن

 ةلحإو ةريتو ىلع ممعيو قلخلا ةفاك لمتشي محلا اذه نا عنو (7ةدلج نينا
 ٠١ نا ادح ةماقا نلع كاز ال ارلاايبضر _رعو رك انارافحات فكانت إذ

 جورخملا ىف ةيصاخي زيبمتلا مهسفنال اوعدي ملو هبانك ىف هيلع صوصنملا ىلاعن

 ىعبني ايفر رخو 1 ىلأ رثكب حّرصم حّرص ولف ليف ناف ( مومعلا ىفنقم نع

 لكان ةاضقلا ا ثيلعللا داحس رحا اضيق رك ىل قم لس ملا ا
 ا تكا هريغ ٌرينكت مريفكت قراني الف لوقن اذكه انلق - مهدعب نم

 -- اهدخأ )9 نيعش ىف ال مالسالاب نيفورعملا نياسملا دارفا لب (01. 750 ةأضفلاو

 عامجال اقراخ نوكي ال ايبر (© ةريح مرثكم ناف هقررخو عامجالا ةفلاخم ىف

 ةصصن كلإو مهلع ءانشلإو ةئجماب دعولا نم مح ىف درو هنا ىناثلا هب ٌدتعم
 نإ كلذ لئاقف ةريثكر ابخا قلخلا رئاس ىلع ممدقنو ؟”مءهيقي تابثو مهيد
 هبيذكتب نكلو مهايا هريثكتب ال رفاك وهف هرفك كلذ عم دقتعإو رابخالا هتغلب

 )١( 20119, () 24,4, 00 (5) جوز ]ولأ : 15ءادت“», هربح 8 مست
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 هبجومب انيكح لاحلا ةقيقح انفرع اذاف معداهش ىلع داتعالا زوج لودع لوقب

 بجوت ىرخالاو عيدبتلاو لياضتلإو ةئطختلا بجوت !'!اهادحا ناتبترم مهلاقملو
 عيدبتلاو ليلضتلاو :ةئطختلا بجوت ىتلا ىو ىلوالا ةبترملاف «ئّربتلاو ريفكتلا
 ٌقحتسملا نإو تيبلا لها ىف ةمامالا قافحتسا نا دقتعي ايماع فداصن نا وه

 ىضر لع وه ناك لّوالا رصعلا ىف اط ّقحتسملا نإو مهنم اط ىدصنملا مويلا :
 ًأطخلا نع موصعم مامالا نا كلذ عم معزو قانحتسا ريغب اهنع عفدف هنع هلل
 انءامد كفس لجتسي الف كلذ عمو اموصعم نوكي نا دب ال هتاف للزلاو
 كرد نع انرئاصب تّلز ىتبلا لها انا انيف دقتعي هثكلو انرثك دقتعب الو

 كفس حابتسيال صخغلا اذهف ردد اكو اذاعي عابتأ نع 'انلدعا وآا انا دفا
 اعدتيم الاض 1 حب 05 0 ليواقالا 0 رثكب 5 0 هك

 حابتسيو هرفكب كحي نا اًماف مامالا ىأر هيضنقي اهب 06 هلالص نع رجريت
 امم ائيش دقتعي مل اذا هليلضت ىلع رصتقي امنا اذهو الف تالاقملا هذهب همد

 3 دفلك 1 هكلو رفنلاو رشا رود ىو 10 نما انك

 لبق ناف «نآلا هانيكح ىذلا ردقلاب انع "زيت اهنإو كقتعن ام الا كلذ عيمج
 0 الع ناكر لوألا ندصلا <ى ةفامالا وحتسم نأ 0 مهوقرثك اله ٠

 5 دلل لها 3 قرخ كلذ ىنو لطابلاب عفُد هنإو كعب نمو ركب

 ةئظنتلا نم انيقرت كلذلو عامجالا قرخ ىلع موحقلا نم هيف ام ركن ال انلق
 ليلضتلا ىلا لئاسملا ضعب ىف عورفلا ىف اهيلع رصتقنو اهتلطن ىتلا ةدّرجلا
 عامجالا قراخ نا انل نبي لف ريفكتلا ىلا ىهتنن ال نكلو عيدبتلاو قيسفتلاو
 عامجالا درجت موقت له هكا نا ىف نيللسملا نيب ماق فالخلا لب رفاك

 نف الصا ةح هب موقت ال هنإو عامجالا راكتإ ىلا هتفئاطو 0 2-0
 ناف «هليلضتو هتئطخت ىلع انرصتقإو هببسب هرثكت ل رمالا اذه هيلع سبتلا
 للزلاو أطخملا نع ةيصعلاو موصعم 0 نا ملوقل م

 "ّينلا ريغل ةّوبنلا ةيصاخ اوتبثا ممأكف ةّوبنلا ةيصاخ 0 مكملا ريفصو

 )١( اهدحا (1) رسع



 كك

 مدقت ةغبان تغبن اذإو اهتئتطنب رمالا ىلا رداب ةنتف تراث اذا ىتح ةئلاكلا

 ()اهترئاث ضرالا ىف ريطتستو امتلئاغ مكحتسن نا لبق اهتلازاب روفلا ىلع
 معو ةلادع ىلا جاتحي كلذو مامالا هلجال داري ىذلا وه.هارجم ىرجي امو اذه
 ةيصعلا اًماف عساتلا بابلا ىف اهركذنس رخأ طئارشو ةمارصو ةيانكو ةجنو
 ءاضنلت ةبضعلا ليعضإو ارعنم باق ةالولاو ةاضتلا قا | اهنع 10
 ةيمامالا نقتعا ام اذهو مامالا ةهج نم رومالا نم رمأل حّترتم لكو ةالولإو

 رمأ منم دحإو لكب طبتريو بابلإو سسعتملاو سراحلا مهلع دروأ ىتح

 نيلثكتملا ىف ةيصعلا تطرش ةينيد اروما تناك نا رومالا نه ناب اوباجافأ

 داتا ىف هاب دوعو اموضعم نأ نوكي الا وامالا/ بلصنم اطل ا
 1 يع كراكو ةزهاتر ام دحاخ نأ لأ كغ باذلاو هرصان ٌرطضي تق

 نم نيبصتنملا لاوحا نم دهاشم سانلا تاقبط ىلع لظلاف ةرورضلإو ةهيدبلا
 (9ةبوصغملا لاومالا لالخ ا نع منه (7) نيدتم عروا كلفني الو مىهامأ ةهيج

 ايبهو هميرحتب معلا 001 ا عم نيلمملاا لاوما نف ه رضلاو جا 0 مسأب

 ىلع راصتقالاو هنع تنكلا الا هجو الف ةرورضلا ةدحاجم ىلا مصخملا مالك ىبغنا

 (هلتع نم هب كح أمف هتيزعل
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 ريفكتلا نم مح ٌّئ عرشلا ىوتف نع قيادكفلا َى نماثلا بالا (1501. 720)

 هدوصقم رصتخنو ةيبقف واد كالا اذه نووضمو مدلا كنَسَو (8 ةيطختلاو

 ؛ ةعبرأ لوصف ف

 دحإو نع انلس امهمو مهئطخت وا مايلضن وا مريفكت ىف لّوالا لصفلا

 . ريفكتلا ىلا عراستن ل مرفكب نويكحت له انل ليقو مهعامج نع وا مهم

 )0 اها )١( سدبم 0 6. ةذوخأملا (© متعلم ؛ ساعتان عون

 6111 عع2[856[:,
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 تثبثن ل نم ناف رشنلاو رشلاو ةمايقلا لاوحإو ليزنتلاو لاا ١ تالكشم

 ديفتسنل مامالا ىلا جاتحت انا حظ مكطلغ راثم انلق - هب 0 فيك هتصع

 اما ةيعمسو ةيلتع هلل ةىيسقنم هللا 0 كلذك سيلو ابيف هقدصنو مولعلا هنم

 (1 1. ”10) كللسم ٌنظلأو عطفلا نم دحأو 1 ةبن 7 ةيلطق لا مهند هلع

 قلخلا قسفأ نه ولو هبلعي نم لك نم كل د ها ىضني ه

 عامس اهدنسق تايعمسلا اًمإو ليلدلا هجو عبتمل 18 كفا كيفن ل هاف كم

 0 نيب قرف: الو ةكرد 5 ةفاكلا كرتشت ضاوخاب د تا تاو 0

 | مامالا غلبملا وا هيلا 0 رك ترش نط الإ دس ل 0 هريغ نيبو

 يلم ىلا لوصولاو اعرش بجإو تايلمعلاب قّلعتي ايف ٌنظلاب لمتلاو هريغ
 ا راطقا 2ع نرسل ةاوشللا قيدصل مثدنع زوجي كلذلو طرشب نس

 00 هنامزا ق علص هللأ كو ةالو نك كلدك الصا مش ةصع ال هنا عم

 دلوي ال مامالاو لكلا اهليصحت ىف كرتشي مولعلا ناف مامالا ةمصع ىلا ةجاح

 ناف « فرف ريغ نم هيلعتك هريغ مع قيرطو م مساك هلا ب
 اذ اليو الق - ملعتلا ىف هنع م ا امالا ىلا جاتحن اذ الف ليق

 000 003 0 ا ادلب لك ف حاس
 تاتش م عمجو ا عفدل هيل ١ جاتحت انآ نولوقيف اموصعم 001

 لا
 الا( مير ىلإ ل دلع اهليطعت ىلإ ليش ال دان ايتحتسم» ىلإ اًكهفرصو

 نيلذاختو نيلكاوتم اهنع نولساكتيو نيلتاقتم اهيلع نومحازتيف قلفملا ةقاك

 اكت ىضانلا يح ىف كح ناك ماما قحا ايندلا ةليج رومالا لطعتيف 1

 ةعر) ك0 017 15 فاست ىلا 0 دلبلا ىف ىضاقلا ةهصع نع يا

 كر روما ةانغلا كلا 1 اك هنا 3 مامالا ةصع نع تا

 دشحو هتزوح نود رم هتضري نع كيذلا او 0 ةسارح نم 2

 00 2 را حوا ريمظت ا داس ون ايفطلا : كلها ١ ىلا تريح وذ كانفلا
 0 دال فارطا يدل ن1 راما ىف نيعاسلاو ةافيلاو ةافعلا
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 ما

 0 رتاوتملا ربخلا اذه ةفرعم ىلا نورطضم متنا ليق ناف (01. 69
 لوقيو مكيلع 00علا نب( لع نوركتت لو انلق ابضتنا هتافخلا ى 3
 د جارتخالا ُْى نودنأعت م كل ةرورض نولقت له ندلطت نوكردل متنا
 رجب ىبا ىلع ْصنلا ىف 2 ازغدا اذا ةيذنورلاو ةيركتلا نع نإ
 : ءايهع هنا ضر سابعلاو

 1م

 اموصعم نوكي نا دب ال مامالا نا وق لاطبا ىف ىناثلا لصنلا مهل ة ٠
 0 20 لوقف هرئاكلاو رئاغصلاو للزلاو ًأطخملا نم
 نع (501. 705) رتاوتم ربخ عامس و ١ ةرظني وأ لقعلا ةرورضلأ يق دوجوو

 كلبالو ةرورضلا ىوعد ىلا ليلو عير اذا ثروي مم هلض هلأ لوو

 كر د1 كرتشت قلخلا ةقاك نادل ىرورضلا ملعلا 3 رتاودلل ربحا ىوعد

 نوعزانم عزان لب ةرورض فرعي ال مامالا دوجو لصأو كلذ عذب 5

 1 علا ناو ةرورض هتمصع عب آمي فيكف هيف
 ملف مامالل ةبجإو ةيصعلا نا مكماما لوق نم متعمس 1 لطاب مدنع
 هيضعو هتماما فرعن نا روحي فيكو ار خآ ليلدب هتصع ةقرعم لبق ان
 نم دب الف مامالا ةصع بوجو كفّرَع رظن ّىا لوقن انا ىلع هلوق دّرجح
 ان مكس ا نوك ىلع قافثالا بوجو هيلع ليلدلا ليق ناف هنع فشكلا

 ولو نيفتسنو «)هفّقلتن هنمو ٌقحلا فرعن هتطسإوب انال الا هتصع بوجوب حن لو
 الإ هع ندضي. لوقا نم اذ هلرتب ةقثلا نظف ةينضقلاو اطل هل

 تسيل ةيصعللا يراف انادكلا ديح زا هيف احل هلم لاي نا
 +. عجرن هيلاو ّقحلا ّيلتن هنم مامالا .كلذكف هل هجو ال ادم كلذو هيلع ةليحتسم
 ىف ءىضتسن هبو هتفيلخ هناف ملص هلا لوسر ىلا عجرن انك 5 تالكشملا ىف

 00 )١( هيبلس ذقن ه1 معا“ هييقلتن 16 11611 7, 0

5-5 6 
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 هدعبو لعل ىدعب ةمامالا لاق ملص هلا لوسر نا وهو دحإو ربخ كلذ
 لبق مهنم 0 تومي الو الصا ىببس عطقني الو ىبسن نم جرخت ال هدالوال

 015 ناار دتلا اذه مونكي م عن انلق مهفكي ردقلا اذهو لول دبعلا ةيلوت

 ل 0 0 ا ا لا ع وزال لالي طع ان لك
 لطابلاب «2ادقتعم هعوقو عدم ىذا الو لفن الو حقي ل هجولا اذه ىلع اذه ه

 صنلا اذه 5 داكفتعالا نع ىططنت نأ نع الصف ذادعلا ليش لعاالو

 ىلعل تسيل ةمامالا نا وهو هذاضم لقن نم ىوعدك هيف رتاوتلا ىوعدو
 ىدا نم ناو ىروشلاو رايتخالاب نعب نوكت اءنإو ركب ىبال ىف اهناو ىدعب
 اك لظلع انذاك روف نسي 2 تاس نم هدالواب ةمامالا ضصاضتخا وا ّصنلا

 الو ةفللذ لن ارناوب الو اداحا ال. لقني لو نكي مل ربخلا اذه نا م 5
 را 1 هيلع رادتقالا ىف كرتشا عارتخالا باب 6 57
 00 نثدلا وود هلحيس ذل اذ كلذ عازنلاو جاجللا

 ال

 نيدولملا نم ةفئاط رتاوتملا ٌصنلا ىوعد عارتخا ىلا ماده ا (401. 687)

 ا اب نا دويلا "يقل نيذلا مو نيدلا لع نمطلا |وازا
 نوضرالاو كوالا ك5 ل مل كرو لاق 5 نييبنلا اخ هنأت 16

 قاقرالاو لذلا نم مولع ىرح 6 ا ١ مهلع درا 3 5 ناكر

 هللا لولع ى ءاندلا كنسو دالبلا _ تيرغو دالوالاو ىرار ذلل ىسلاو

 عفدو هرون ةئفطتو هتعلر ش نبط 5 ةليح لكب نولاتحم او اوناك ملص هللأ ل

 هلا ا ء اوني م لف هئالبتسا

 ال ارفوت كلل اذ ىلع رفوتت عاودلا ن ١ مولعمو نييينلا متاخ انا لاق هنإو ىموم ٠

 ني رطضم ايبا فلكر نود رابحالا مويف ناكر دعم تروكسلا قاطي

 ىذلا وه هنيعب اذه دحلا صصقأب هتفح عفد ىلا 7 نيشّطعتم لذلاو ربتلا تحت

 )١( 1مغودنا: دعوتن ط )0 وسل ا



 ا

 امارس لدا” قس رطب رمح لك قادس روت "ل 0
 دح نيربخما غولب ىف ىوتسي ثيحب نورتلا ضارقنإو راصعالا خانت ىلع

 هدالوأو ع نم دحاو لك اخ نعني عنتمج اذهو هتطس|وو ربخلا فرط رتاوتلا
 تمي لو دلو نع" تان: هنا 'تبثي نا لّوالا روما ةعبرأ' اذه اتموبا كا مضر

 5 ممانتا ةض كرعبو هضر لع فرع 1؟ نلو فّرعي يحال كلو 0
 ل أو 1ع نعت مس إو لك نأ تي نا ثلا لت نال ال
 هتيلوتب ةمامالل بصتتناف هدالوا رئاس نيب نم هنيعو نهع كو هلعجو هتاقو

 ل نأ كيلاقأ نييك ١ لغا ناكل ث [ضصنلا دعب الأ د>إو تمي لو

 كل ا ملص هنا ارتإوتم اربخ اضيا
 : ةنح نم هل قحتسملا 0 هعوقوو 10 (1)ةنلغل هتفداصمو ةعاطلا

 نأ عبارلا ( نييعتلا 5 منه دحاول م عوقو 1 0 ىلاعت هنبا

 1 ل !ءانراكا

 هك را اال يارشلاو 00 دي رع
 مهنغي الف لّوالا رصعلا ىف كلو دوجوو منم دحأو لك صن رتإوت اوتبثا ولو
 ثعب: ارضع نعب .ما'6:) ةيلاوبملا راضعالا رئاش ىف .كلذك هرتاوت ادني 01

 دوجوو ءايبنالا دوجو ع 5 تيلعل اهيف رتاوتلا تبث ول روما قهو رصع

 ردبا برك مئاقولا دوجوو برغللا'ناوريقو نيصلاك دهان ل ىلا را ١
 كتي نا ىلع دحا ردقي ال ناك ىتح كرد ىف سانلا كرتشي الو نينو
 ةديحلاب ىراخدلا له رباك ان سلول هيف

0 .11 

 تابنإ لأ مثووتجوحأو مهيلع رمالا متلوط لق لئاق لاق ناف ([01. 67)

 ةص مث ادلو ادلو هباقعأ 7 نم دحإو لك )ىلع صنلا تابثا مث لع ىلع ّصنلا
 سكس م مثو ارخآو 2 .الوا رابخلالا هته ةضانشسا

 | ع 3

 فز

-_ 



1 

 نآرقلا ىو تايآلا ىف ركذتلإو رب دتلا ىلع ثمحلا نم نآرقلا هيلع لمتشا ام هيف
 لهإو ةباحصلا ةقفإوم ىلا برقا وه هب هلالدتسإو هلثب نايتالا نع قلخلا زجمو

 ا ىح بيذكملاب ةلدالا ىف رظنلا نع قلخلا سيّوي نم وا ةعامجماو ةّئسلا
 نم نص الا اذه لهو ةضراعتملا ىواعدلا الإ هب كل ماصع نيدلل ىقبي

 ىضخملا هقيرط دس ملص هللا لوسر عرش ىطغبو هللا رون قفط نأ ديرب
 اذكه تلق - رظنلا ىلا ةراتو عابتالا ىلا ةرات نوليمت مارنف ليق ناف هيلا

 | د0 نيلسملا نيب ةدالولاب اوك نيدلاد :نيصخت ىح .ق”هكلو: كقتعت

 لوسر قيدصن مل رسيت اذا رانكلا اذكو ردنا نع نونغتسم اديلقت قحا
 ا فركو ككشتي ىذلاو برعلا فالجال 0 ناك اي اديلقت ملص هلا

 هللا لوسر دمحم هللا الا هلإ ١] 1 اكرقر كراع دص فرغم لم ذل ذب ذاهب دلتجلا 1

 دك لإ كفرعي نلو ملص هلال عابتا ىلع ردق (401. 650 اذه دعب 5

 هب قلخلا لوسرلا اءدو ةباحصلا هلع لد ىدلا هللد ى رنلاب آلا ةّينلاو
 001 فين هدانا لبس تنقتكب لبا دولا نتلاو نضل محتلاب ماعد ام هّناف

 وجني فيك هنو هّقح ىف نقتعم ىنطابلا زرييلف لاو ككشنم لك عم لوفلا
 وهو تاهشلا نه لح اذهف رظنلاو لّمأتلا باب 00 اذا هلكش نع ٠١

 01 لو ثباطالا اذه لك ىلا 0 ى رقي نأ: نم لضخ دنع كرا

 هللإو حاضي الاو فشكلا اذه ىضاقتي نامزلا اذه ىف سييلتلا روبظو هب قلخما
 ؛هفطلو هنمب لعلإو لمعلل انققوي ىلاعت

 وز

1 10 

 هللا لوسر ةرتع نم نيعم' صختل ىبلا ةمامالا يذم. لوقنو 601. ة6ه)

 ىلا حوضولا ىف ىبتني هضر ىلع ىلع هلل لوسر نع رتاوتم صن ىلأ رفنفي ملص
 مك زا اون صاقلا نا كو رعو ةةيواعت ادوجو نع رتاونلا دح

 علص هلا لوسر .تراتز قربا اذه ات انت عدا أميعو (01. 66) (9 هدوجو

- 

 (1) 29و ©1. طر 1656: هرورص وهف () رعو (9 810طغعه اهدوجو
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 متفرحما مناف كالحلاب لو ةأجنلاب انل ضاق ك كثيدخحلافن رومالا - ى.دابحتالاو

 فيك ةنسلاو باتكلا ىناعمو ليق ناف ؛هريغ ىلا موصعملا ىبلا عابتا نع

 ا 0 0000 اسقا هثالث اهنا .©انيب دق انلق اهنومهفت

 اصلا باك ا فعلا رن قا نول تا. كليف ملك

 اللوق َى ملص هللأ 95 قيدصت ىلاو عابتالا ىلا وعدن 0 تابيه انلق

 ةعزاسم 1 نم هيلأ 11 للذي قذف 6 نم هللأ لوسر دمحم هلأ ل 1

 برعلا فداك نم هب ملص هلل 0 حنفي 100 00 ةلداجمو

 0 دانتتعا 1 ا 000 ماوعلا ُخ 3 ماسقا هقول 06 انلإو

 موصعملا 0 0 ىلا اندنع 5 ميف 0 مابا نع اعايس 98 دض
 ىرعش تيلف 00 ىلا هنوعدت متنأو هياتكأو ا ةتلس عابتاو هربا دلك

 ا رمل اناا حلا! للا عطا 0 ملص هللا لوسر ةباحتب هبشا انيا
 قراق) كرما كلاتلا ا ةزجعم ريغ نم هتوهتب ةيصعلا عدي. نم ىلا وعد

 وعدن نخ هب ا اصف ًاطخلا رطخ ديلقتلا ف نا فرعو نيدلقملا زيح
 تازبجمم ىف رّمفتلا ىلإو ل 8-5 ضرالا تاواهسلا قلخ ىنرظنلا ىلا
 (601. 650) موصعملا تنل هلل اذن دت متنأو هقدص هب فرعيل ملص .

 ةوعدل قفوا تيتوعدلا ْىا ىرعش تيلف هنوفرخزتو لفعلا ا نوبذكت
 ةلماتو لقعلا زظنو كانا فللسملا دحرتلل اولاق ىف 00 هللا لولا 0

 ٠ هعبسأ آم دكلقت نا كيلع. لب نورظانلا فلتخا كلذلو اطخلا رابخ د

 مل هل ليفلو هنم كفل نونجم نم ردص ول اذه ذه لئأتو ةريصب ريغ نم انم

 رظنلا قيرطب قنملا ليلدلا طاش« ىوط اذان (0كليذكي نم.كلقناالإ ©

 كفلاخم نع زيمت ”مَبقا ةرورضلاب ةقرفتلا كرد نكمي لو كيصخ' نييو كلا
 امتم قنا 0 لا 3 دا راجل تاياعلااو ىرعش تيلف بذكملا

 (1) 1 1 اس 1110 اس (4 عس (9 اوس 0 كندي

6 
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 ال ذا موصعم ىلا هيف جاتحي ال هناف باسحلا رلع ىف هيلا راقتفالاك هنكلو

 00 اذاف رظنلا قرط لع نيب بساخم ىلا 0 كلو هيف متل

 دلو ضعب ع ابضعب 506 نم دافتسملا ىرورضلا 00 3 ملعملا ا

 5 اب لفتما تا امم رثكا لعن اضيا باسحلا لعم نا ىف كش
 ّىن ىلا ىباسحلا معلا انكم 1 ا | ملعم ىف: لونلا 5 0

 هاا مع هللا (661. 560 ةضافا دعب 0 ةزجعم او ىجولاب 0 ان 8

 ةيلتعلا مولعلا كلذكف موصعم عم 0 للا ىلا لحل نين اين

 (قرف الو ةيرظنلا

 اعز
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 لاق معلص عرشلا تحاض يترا مثوق قو ةسماسا هلال ذل 0 (01. 640)

 هيلع نآلا انا ام لاق مث ةعايجملإو ةئسلا لها مو ةحاو قرفلا نم ىجانلا
 للا ةلدالإ ى 1 20 مهاف كا

 1 ةذاشلا ١ كاداب را داحدلا ر احب نكس أاوذخاو هيف 0 لا

 نا لك نط وهف ةذاش 0 ني ككل ل 0

 ا وه هيلع ناك ام ناف هل رصح ال ام ليوانلا هوجو نم ع
 ا كلا ناك تاءانصلاو تاك لاو لاش الو لاوتالا ىف هيج ظرتش راو

 روصنتي لهو م ا هده هب نم ضبلا كل اذف هضعب ذخا

 فيكف اهرما ةفخ عم تائيهننلا ىف هلثم ىضنري ال اهبرو فيعض ّنظب الا كل
 ةرججملاب ديؤم 8 ىلع اوناك مث لوقن انا ىلع اهلفب تايعطقل 0

 031 اا لراس هزل نم .متعبتا مناف ةيجانلا ةقرفلا نم متسلف

 لك نمل «تاواقلم لع نحف انلق هجو 00 كن ابس تح سلا نول

 امهب كسهتلا نع رجملا دنع داهتجالاو ةنسلاو باتكلا عابتاب رمان اناف هجو

 ةرواشملا نم (01. 640) هتافو دعب ةباصصلا هيلع ا و هل اذاعم طا 5
 لاعب

| 3 
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 بجنمم ريغ سانلا نم الم ىلع ةوعدلل اًرهظم راطقالا ىف اددرتم لاتنلل ازربم
 راشننال هتوعد:ترقتناف ةداعلل ةقراخلا تازجتعملا رهظي ناك مث رتستنالو

 را من كلذك مكبحاص ىف نالا١ نسلو: ةدوجو رافضا فلام

 00 مريغ نه كاع 'كنوأ مينا اوعدو ةفالخلل 201 عم هحشرتو هدوجو

 للزلاو ًاطخلا نعو ىصاعملا نع ةيصعلا نم هئابا نم قبس نم !!ىوعدو
 انل.كلذ ربظي ملف تايعرشلاو تايلقعلا رارسا عيمج ىف ٌقحلا ةفرعمو وهسلإو

 وأ مالكلا وأ (101. 550) هقفلاك نونفلا نم نش الضا ماعلا هاوعد ربظب 0 لب

 هاوعد تربط: تكف دالتلا .ىف ءالغلا داحآ هيعدي .ىدلا كو ط
 هعارتخا ىلع متأطإوت ام اذهو ة 00 ايندلا مولع ىلع عالطالاو ةولا ران
 هعادخو تي جاردتسا كل الصوت

 ام

 ةحسلا ى 520 ل تامدتللا كلكشتلا هنكم ل اذأو 01. 550)

 كاملا قط بصرتلا تفيرعت ىف ةيفاك ريغ ةرظنلا نالابت ساتلا ت2
 اهرثكأ, معن نوكي ناك ل لمان كلذو لضافالا نم اههلعن نم دب ال لب

 بن وه موصعم ملعم ىلا رمالا ىبتني ىتح اذكهو اهضعب طابنتساب رثأتسا وأ

 متقرتعا مك اوعز ناف اهلك مولعلا نوكت اذكه ىكلاعن هللا ةهج .نم هيلآ سوف

 هب فّرتعم هيلا راقتفالاف نهاشملل دناعم وهف فرتعي ل نمو مل آلا لا لسا

 نيدادحلاب ةكعالملا ةسياقم عرشلا بحاصب هسفن سيقيف ناك قمحأ نم كو 1100 81]-

 نلمس (؟0. طقم ثا, 1عونتو 1322) 30, 7 ععععج ةرعدأنعر, 03غ ةنلجوطق 0ع 6 عع 8

 ردت لعد هلغعص طصمسعم هع صع ةتستع ةغءالعد : نيدادحلاب ةكئالملا ساقت الف تابيهو:

 110. 49 موعصتت1. نيدادحلاب ةكئالملا ساقت الق م كسنن هبشت الف , 11د 5-31 ةم

 (ةوصس ءاطوسص0 ة1كمتسم 1809) 22,5: 2 10 ةكئالملا ساق نم نيدلا نع لخخآ امو

 فلبسلاو نب دشارلا ةيكألا ىلع نيلداجلا حجريو ندد دحلاب 7عا. ةةلبام, 15

 هن. وهج ؟1هأذأمح 114, 12 (ت 1858311, 181800121, 1324, 109, 2): د اًدحنا نع كلاسا و

 فوسليفل نع كلتلأس اهّناو )١( ىوعد

 وز

 اة
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 ةهج نم ةوعدلا هذبب نييفاشملا نا اهدحا نيهجول مربخو موني م لعلا لصحي

 الا باطخملاب هقاشي ال مث صاوخلل آلا ربظي ال :بجنحم ا
 () صو ةلمج نم ّصاخ عم الا ةوعدلا هذه ىثفي ال مم صاوخلا ٌصاوخ

 را ملكت وغاب نإو رتاوتلا ددع نوغلبي ال هنع نوعمس نيذلاف صاوخلا

 عمداحا نع اول ضيا ةزلللا ريكاو دكت 1 مس ُق نكي لل |ورشتنا

 ذا مربخ ىف رتاوتلا ظرش' دقف .دقف رتاوتلا دح اوغلب ناو مهنا ىناثلا هجولا

 ةريثك ةفئاط نم !"”اهيف طاوتلا رسبت ةعقاوب قلعتي ال نا ربخلا كلذ طرش

 مبعيجي .دق: دحإو ركسعم لها ناف اف تاّيسايسلاب قلعتي اك ملل ةعماج ةحلصمل

 برو 0 كلذ ثروي ا دحإو ءىشب قباطتلا ىلع نوثدحين دحاو ضرغ

 ءالوهو ملعلا هل لصحيف ضرغ ايبعمجي ال هنا لعيف رما نع ربخي نييثا وا دحإو

 ”.اوعلا 0 ىلا هب اولصوتيل عارتخالا اذه ىلع اوطاوت دق مّلعل ةاعدلا
 مهحاصب ّنظلا نسحن ةلمجلا ىلعو ماما ىلا اهب نولصوتيف مطاوما ةحابتساو
 قمرا راد ىلا ضيم نع كلذ 0 ول مهاف موبي ذكت ىضنقي (401. 545)

 الذ ىلا ال ذا ضررملا كلذ“ ىف يروتخلا .دقتعت نال هبذك اندقتحال
 الل هلوانت للعلا لها ةهاشم عم تاروظحلا لوانتو تامّرحلا نع ةيصعلا

 انرع لع 0 1 ةحيلطل ع ءاسلاا لعل اراثا لداقت اب هيما

 هلقع لالتخا ىلع هب لدتسا هيف لّمأتي نم ارهاظ اًيلج كلذ ناكو هيف وه
 متمدقم ىو ميحاص ىلا ىوعدلا قه مهسن ىف مقدص انل نيبي سيل اذان

 ( ةريخالا

 ملص هللا لوسر رصع ىف لاعلا .فارطا ىف سانلا ركنا ولف ليق ناق
 ىدي اديحم نا مكلوق ىف مكقدصن ال اولاقو هل لوس نم داعدلا قدص
 يش ام نعي الف - مل لأ ناك اديها كلذ ةلتسا اطيل نإ, ةلاكلا
 هعايشاو هسفنب ارهاظ نك داق هياف داوانس' الاذا 00 ةكئالملا

 (0) عمغعماتسعمت“ طتستقاتععأت أن. () 121. ودع 1مامنم 111 234+

 (9 ةوعجل7 مدع 1 هرعت ةدتنان ءادع 1علعصعمت6 ةزاعتع هدد : 133 ه1- ةتتق] 89:



 ال

 نالطب نا نيبي اذهبف اهبر الا رانلاب بّذعي ال ملص هلا لؤسر لاق هلال هلإلا

 رظنلاب هنالطب فرعيو ةقاحلا نم برض هنكلو ئرورضب سيل بهذملا اذه
 ىوس هنلبملا ل مثوق لطرالذق اًذاف ميه ذم نالطب فرعب 15 ىلقعلا

 ازع !بازقلا ل كر نافل حلب ليديز ةمصعلا ع رس يطل ل

 ةرورض هنالطب فرعي ام نيب قرف الو ةرورض مولعم موهذم نالطب نا مثوق

 هتيصع متيعدذا نهف ةمصعلا مدعو ارتاوتو ةهاشم هئالطب فرعي ام نيبو

 بئارضلا ذخإو لاومالا عمج اهوا هدجو نم عرشلا ضفاني ام ةلهاشمب مولعم
 راطقالا عيمج ىف رتاوتملا رمالا وهو ةلطابلا تاجارخملا "7 ءادئتسإو !'ريصاوملاو

 ليجتلا هوجو ىف فارسإل هلا ةيورلل باس ل ناكل شلل قع ل

 قز

 1 00 م ةداهشلا هل ادعو اهريغو مسرب الأ نم ةرخافلا كم اينل | لاعتسإو

 ريثك ىلع ةهاش اما | ركلا :لاوجالا اح |وركا ناندةيصعلا نجد 0

 دحال ىرت ال كلذلو راصمالا رئاس ىلا مهناسل ىلع رتاوتو راطقالا كلن نم

 ابضقاني ام مم دهاشمل تاسييلتلا نهب اعادخإو ارارتغا تالبلاب كلت لعأ

 بيجتسملا جاتحي ةيئان دالب ىف الا ةوعدلا نونيبي ال منا مليح هوجو نمو

 نرع قئاوعلا هعفدي ىتح اهيف ةبير هل تضرتعا ول ةعساش جفأسم عطق لل

 ةفرخزملا تاسيبلتلا كلت راوع مل كنفكرال اودهاش ول مهاف ةلحرلاو ةضمنلا

 3 اني اب مشوق 1 ةماعلا 401 ١ طمولا ةماقل داما هلل ليختاو

 وح ةنوكر لع نا ءانغتسالا عقو ادحإو ناك ايهم ةبصعلل

 يق هذهف موصعملا مامالا وه اًذاف نحو ةيصعلل عدملا وه اذا انيحاصف

 ا ©

 . لو (9ةتبلا هعمسن لل اناف ةيصعلا هسفنل عدي مهحاص نا لسن الو اهيف مهبذكت

 7 داحا نم كلذ َ امنا لب هنم هعنس نزل نابل نسانيلا

 ا د و وأو 0 دح ني نيوصعب .* اوسيلو

 )١( وعزت 72310ءالعع طقأ 01ع5 زد ع2 ةعجج تتعاتأ عقمطاسعاتاو ؟؟هدنن 031غ 3136-
 يدك

 محطات ع رر 177" قم1/010 007, 0 رصم تح 085 1عاتاع ةدتق لعدت 11: ]اعده كرد عا ]عودت ؟

 ولع ةزد علم ردع 7 ةروصام ةدمات مما عت. (!) ادسبسإو )9 مر نعل مر (9 هلا
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 ةصعلا هسننل عدي وهو مددع لع مددع ديزي لحلو سنن كفالا ةرشع ءاهز

 ىلا تامدتملا ثه قوسي ")هيساباشلا نم لجر نع مكباوج امو ءاهقوف امو
 كان وضعلل ةرخمالو موصعم ملعم نم دب كيا لب افا كوع م « ةمدقملا نه
 تالا يحاصر. فيك ةيوررلا عدي الإ ةينطابلا: كخاضو, ئوحدلاب فرحي
 هلوق نالطب فرعي ةيبوبرلا دي نم متلق ناف ىلوا هعابّتاف ةيبوبرلا يدي
 نا عزيو لولحلا قيرطب كلذ عدي هنا اهدحا نيهجو نم بإوجلاف ةرورض

 اليوط ارصع منيب ا كلذ ركل دقو موبسن ى' ثراوت (01. ةةم) كلذ

 >5 تتاولط هلا تعذر دق لراح او كلذل, ايعدم دعب ناك نال: (ئدملاو

 قالطا نم هيفو ايرورض نوكي فيكف ايرورض ةيلولحلا بهذم نالطب سيلف

 ةيفوصلا قفح ند ةريثك ةنئاط كلذ أ لَم ىتح 5 داكي ال 8 دويشلا .

 بلص ىذلا جالحلا روصنم نب نيسحلا راشا هيلإو ةفسالفلا نم ةعامجو
 طالما كفو ف اره ناكر قا انا وحنا :اناآب لوقي قاكي د داذعب

 ال فال مدرب وبا. راخا هيلا هما .ةيشن نكلو ةوبلص امو: ةرلعق انو
 دك ةفاضلا خياشم نم اخيش انا تعمس دقو ىنأَش ّظعأ ايد ا

 نع ىل ىكح مع ةرازغو نيد ةناتم ىف عباصالاب هبلا راشبو رصانخلا هيلع
 ىلا ا هللا ءامسأ نم هعمبس أم لاق هنا عرولاو نندللا قى قومرملا ويش

 1 وهو هللا ىلا هقيرطب كلاسلا ىثوصلل انصو ريصت اهلكت وقعت ةعبل ىف

 اذه ركي فيكو (نيلصإولا 2" ةرمز نم ال هللا ىلا نيرئاسلا ةلخج نم
 ىتح مالسلا هيلع ىسيع توسانب توهاللا داحت امن ىراصنلا بهذم هيلعو

 اوتفتإو هلالا فصن وه اولاق مضعبو هلالا نبا مضعبو اهالإ مضعب هايس
 طاح ل دقوا فيك توهاللا نود: توسانلا هيق. لثق اينا7 لق امل ةنانّإلع

 ىتح هئامز ىف كلذ ناكو هالالا هلا اوعزو ةضر ىلع. ف كلذ ضفاورلا نم
 هنا انلوق ىف انقدص نييبي (01. 530 اذهب اولاقو اوعجري مف رانلاب مهقارحاب رمأ

 ا كانا () زعمروس 4, 156. (5) د. جت ةلج (© 156 1

 01عوعرج ةسقدرصاحتعا تاعاقتأا 5. 0151550-21 ةهلحوفتق 115. )0( نب
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 ماعلا راطقا ىف اهب حّرصم الو ةيصعلل دم ال هنا !وفرع اذ اب منا اهدحا
 عذيب .نمأ برغلا»كارطا وا نيصلا .ئصقا ى. لعلف دحإو ضخم

 ترسب قلق لاقت ارش "لوا ةرورض فرع ال امس :كلذز ءايعلو كلل لا
 - هلقن ىلع عاودلا رفإوتت اذه لثم نال ()رشننال ناك ول ذآ ةروزض كلك

 سيل هل ىدملا نال' ةفاسملا . دعب عم اندالب ىلا رشتني .لو ناك هنا لمتحي اك

 عزف ةكاذعأ نم ةعامجج هلوحو هزرس بحاصو و ع "لإ 11 نم نحت

 ّنكلو هل ()شفم وه ىا هئانخإ ىف ةحلصملا ىريو هئاشفإو ٌرسلا راهظإ نم
 امل رابخإو دالبلا ىف ناشتنالا نع.نوعوتمخ هل نيعيتسملا

 كلوا ةءاكك نم انوع نطولا ةمرالمب ىلا نورطضم ءانعالا ةه الا

 از

 0 ا 0 ىذلا اف مهلع

 ()وفصب فيكف نودروت اهف عطقلا نوعذت متنأو تالاحبلا ليبق نم سيل
 مننظ مكنا و هةمدقملا هذه دانا ىف قاتلا هجولا : لاتحألا اذه عا لا

 رتاوتلاب اناف اطخ وهو دحإو صخش ىوس ماعلا ىبةيصقلا ىدي ل0

 نخر نع طق كنذنت ال اهناف © ناليج ىف 0. 520 اهدحا نييعّدم عماستن

 لو را مله نو انك ةصعلا هسفنل غَديو قا ضان ةشفن ايلا

 ةحاسملاب ارّدقم ةّنلا بناوج معطقي دح ىلا رطقلا ك تللذ ناكس قم
 عمو رايد ةثامب_الا 7 نم اعارذ عيبي ال 35 لأ مضعب ىف قياضيو

 ةاعدلا دحا اذهف ةنجلا ىف 0 هنم نورتشيو لاومالا رئاخذ .هيلأ نوليخت

 00 ال ذا مجرم الو 0 ديت يسمل

 0 7 هذه نإو مكيلع ةروصتم ةقامحلا ن

 بجعتلا نم رثكا لاحلا ىف يلع ع ايجات
 ىدي .ةرصبلا رئازج .ىف را ىناثلا ىدملا اًماف ,ةقاولا هذه لصا ىف

 غزو الجت نب ىلع ه ١ لاقي الجر بصنو انآرق بترو انيد 0 دقو ةيبوبرلا
 ىترحما نم ةفئاط هب 0 قا ىلا ارك هناو م ملَض كبف ةلزاع هلا

 4 مق 000 )2 0 ©: نالخ

 قز



 ا

 014 ديل اسبر العلا هير هع و نشلا هيف همجي 5 ا تنحل

 راركتلا ىلع راصتقالا ىف أطخا ناف هضنخو هيف هتوص هعفرو 27هتلقو راركتلا
 وأ ىلاعت هلا لع ىف هسفن ىف اريثأت رثكا ثالثلا تناكو نيتّرم 3 0
 مّربتلا 0م ا اصتقالا ناكو ثالنثلا ىق أطخا

 ا الو هعتطلا ادذوا روكا ناكر توصلا نمنح ,ىإ اظخانو ا
 مل هانعم هتك ىف لّماتلا ىلا هل 0 رتل نكن كوور ناك را هييقن

 01 ةمامالا ةنر» قع اسوم لال ران ةليل قب كلذ نم ءىق - 0

 ثيح نم راركتلا ريداقم ىف (بيريو نيخي ام عيمج ىف وهو سفنلا هقف
 هدمت رونلا ىيرط ىلإ, كلاسو ناظو ةيف .دهتج تقولاو ةيفيكلاو ةيكلا

 ليصافتلا ىف انايحا اا هل نبت دق ناك نإ ا لضلا لع ابظاوم م انك ا

 اهيف ناب انظ ةيرطنلا ةنطفلاب رارتغالاو (' ١ ضارغألاو طيلغتلا ف رطخلا اننأو

 ةينغتسم ةضاترم ةّيكز ممسوفن نا ةينطابلا نم قيرف ّنظ 15 داهتجالا نع ةينغ
 ىف ملالا باتعلل اهببسب اوضرعنو اهولماف ةيعرشلا تادابعلاب تاضايرلا نع
 00 انامل لإ عرشلا تادهاجملا اضفإ نأ ديشرتسالا دقحيلف ةرخالا راد
 ىلا اهيلع ةبظاوملاو مولعلا طبض ىف داهتجالا ءاضفاك ةرخآلا راد ىف ةينسلا
 ىلع أطخلا رطخ نم هيف رمالا ةينطابلا ,ظع ام رقحتسن اذه دنعو ةمئالا ماقم
 ةبظاوملا دعب هيف توافتلاف اطاثمإو ةماقالا ةينثتو ةلهسبلاب رهجلا ىف نيدهتجما
 اد را ند دي سلا ىإ راركتلاب روج ا: ىب توافتلاك ةروهشملاب لوضالا لع

 عرشلا بحاص نم كلذ رتاوت 15 طخْلا رذع ديهت ىلع عرشلا هني نقار كفو
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 نا ذب ال موصعملا نا تبث اذا ملوق ىو ةعباسلا ةمدقملا امإو ال,
 ال هلال موصعملا كلذ وه ناك دحإو حّرصم لا ماعلا ىف نكي مل اذاف
 ناهجو نم ةدساف هذبهف 0 [2- يردادلا 0 هل "ىان هلو ا ب

 عز

5-50 

 ا

 ب

 ان ل ا ل لا يروا اسمع
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 نأ نابسا سم / ملك ءاهتفلاف نظل ال دينم ىلقع ليلد نع اهاعدا

 (3 لا هيام 0 اعلا نار: قتلا عادل لاا

 يع ل لاول ا ناب ”ماوعلا ىلع نوسبلي مال

 ثاراجتا ىف ا ىرورض وهف هذ نا عابتا نم اهيف دب ال تايبقنلاو ائيش قحلا
 ا 0 فران 0 كتاموصألا لطف تانلاجل ١
 لو هنع نغي مل ةزجعملا بح ّنظلا اذه نع ىنغي فيك موصعملاو ٌنظلا

 ىو, هع ةاوزرلا داخل وق 0 07 ىو داهتجالا ىف نّذأ لب هيلع ردقي

 هدوجو عم هرصع قرد لبيع نك كلذ 17 طظانلالإ تامومعب كرجل

 «هتافو دعب كلذ حبقتساإ 5

 1ك 1

 : هر ةراختلا نم ةيويندلا هاو 0 2 ناضل 2: (101. 450

 تاما صال "18 ني الف :قونطا لع لو ةعارزلاو ا و دفنا 480) عم

 ب عرش ةعس ى ارم أخا ول لب' هيلع لارض الو هيف لل 0

 نم © ملص هلوقب اعرش هنع ٌونعم تايبتنلا ليصافن ىف أطخلا لب ررض هيلع
 1 اف هدتإو احا هلق“ اطخاقا بلا نمو» نازجلا اهلف كئاضات 300

 هب ظعي امّنإو نيدلا لها نم نيلصحلا دنع هسفن ىف رقحتمم آطخلا رطخ نم
 نرم تاييهتنلا ىف أطخلا سيلف عرشلا رارسا نع نيلفاغلا ماوعلا ىلع رمآلا

 الو بباقعلا ديلق انين ةرييك باكرا :سل لب ةرحآلا اف” تال
 3 ءطخي نم ىلع أم الف تادهجلا اما وفعلا لبقي ال هجو ىلع 5

 اذن فيكو امنوا ليصل لول | ىفانلاو ,نيسكر تاس للص ل
 تاذدهاجم تادايعلا ايئافادنع ينعم ىبف أطخ يقذف ولو بتيرت ترا 0
 رازكت نا اك .ادويخم امام ةرخ آلا ىف دلبتو كان سونتلا ييدكت دا

 )١( قؤوعلا () 7122216 , 1:1آ11 9. (9 حقةيسصتنعال لنع 83د صتززمب نع

 لعرج ةعرددحتعا» 0عق 1دحقس تان عان ءاطلععلا 2511111

 قفز

 ار ه--
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 اد

 001 اس ل م كاحلا ما هيفا و هللا ىلا حلا," قولطتي لهن الإ

 امإو راطقالا رئاس ْق ملص هللا لوسر نامز ىف قلخلا ىلع بجي ناك اك انظ

 داهتجالاب هنم اهبيرقتو 5 صوصنملاب اهمبشن ىلا جاتجت اهيف صن ال ةروص
 قيفرطلا ف ئرورض انوبطع اذه نها وكف كب نيد هيف ذاعم لاق ىذلا وهو

 ا كلا حا ةفئاقسلا نك لوك لكلا قدرت اولا طرقا نكمل ذا سين

 هلقن ام لع نا ىلع ردقي ال هناف ائيش اذه ىف 0 ثي» الف نقنلاب
 مهيلكت الوا-هبا نلخلا ةفاك ةهفاشم ىلع ردقي ل ننفقت اولا اناس دعاتلا

 فتيموصعم ريغ هو (401. 400) موصعملا ار اا اداب ١ نادم عامسلا

 معلص كيحم :ةاعذ مثو عرشلا ءالءا دا ندف كن دكلاو الفلا مهلع زوجي لب

 اكل ىلا ةروصلا ماو ف ءىوضعملا ىلإ: ةجاح اف ةرهاجلا كازجسملابب ديول ٠
 نأ نيب هناف اعيش اكينع ىف دلل موصعملا ذا ىأرلا ابيف دهتجنف ةصوصنم

 اكل طل لبا رح ىذا لك ىب رتاج طخ از. كراظلا انضفان هناي «تقرتعي
 ناو نسب ها هر نظ نم ةبظ دع“ ىلذلا 11: ضاختلاب

 ىلقع ليلد نع وا هيف صن عامس نع وا حو نع اهيعديا هيف ةفرعملا دا
 ىلا رقتفيف ةبنلل رعدم وها ا ةعقأو 1ك هيلا كولا! وداوت عدا ناف

 ءايبنالا متاخ ملص اي ناراذلا قانا ذأ دوجعلل ار دقو روت لو كني ادعم

 كف ةردعلل: ةئاقا عم هال اذ انا هلوق ىف ديح ع بتدكللا انزّوَج ناف

 هغلب صن نع هتفرعم ذا نإو ةزجعملا ماقا نإو موصعملا اذه بذك نمأن

 اهرصح رّوصني ال عئاقو ىلع عرشلا بحاص صن ىوعد نم ىتسي ال فيكف

 0 روصلا دعب آلا لغنشي مو حون رع كا ريع ول ول لب اهدعو

 روصلا ع اد لوسرلا بعوتسا رع ّا ىنف اهرتع رش 5 و م اهيلع

 ذا اعيجج 5 تايتبلاب هلهحا اهن لع لدي ةفرعملا ا نان نحل
 دالإو راصعالاو ةاذينالا عاضواب "تفلت ةيحالطصا ب ةْيِعضَو روما تايعرشلا

 نإو ةعطاقلا ةيلقعلا (401. 467) ةادا/ ام اولد ةفلدؤم عئارشلا فرخ

 )0ع( 4. هقمسد



6 

 ىلع الو قلخلا عيمج ةهفاشم ىلع ةردق الو صوصنلاب روصلا باعيتسا ىلع

 اكز ىضنملا لسا ىرجل اتيلف هع لقب اهلك 8 حاجا طار 0
 0 اق١ صوصن قلخلا ةقاك فرعيا نيفرطلا نيذه نع ىنغي اذ

 وا مج قئوي ىتح مل ةمصع الو ةاعدلا ءالؤه داحآ لوقب برغلاو قرشلا

 داحالا الا ا 2207 ةلك لك ىف 0 طرتشي

 ناك اك ةعقإو لك ىف جولاب قحلا ىلع مّطم هنا لس ول اذه «دإوشلاو
 قدم نيد طالما م 00 هفرعن اك لاحتإاو فيكف عرشلا بحاص

 ةجاح ال ملق ن ١ نولوقيو نوسبلي معا مالكلا اذهب فشكنا دقف هتيالوو نلب
 ميلعتلا كتاأ لع انومتقفإو دقف ا نأمإ تاداعلا ركنا دقف ميلعتلا لا

 ْ ذخفإ برجر !انا دما كا را 1 السم ةلهج اطنل ملعتلا 3
 هيف جاتحي لع ّىأو لمملا نع هيف ىنغتسي لع ّىأ تءهف دقف موصعملا نم
 يعلم فل 00 الو هقيرط معمل 5 ىذلا اف جيتحا اذإو هيلا

 موصعملا كلذ نأو هتصع ىلا هيف عاج قف دان لكذلا اي هتصع نع

 ةاحكاكلا .اقيفحت ملعب ام ىلا مسقنب , فيك هنم ذخوي ام نإو ملص ىبلا وه
 نع ربخلا غّلبم قدص ىف ٌنظلاب 0 ىلا نورطصي فيك قلخلا قا

 تنقيب اذإو . ضوضتملا ىلا ضوصنملا ريغ قاحا قو عرشلا (01. 430 بحاص

 تامدقم قالطا ادبا ممداع ناف اهلك معاسيبلت فشك ىلع تيلوتسا ةدعافلا هذه

 اهويّلس اذا ىتح ضعب نود اهتايضتتم ضعب ىف قدصت ةلّصنم ريغ ةليبم
 دقف ميلعتلا ىلا ةجاحلا متفرتعا اذا ركنا موتك ةدسافلا ةجيعنلا اهيلع اونب ا

 .٠ كفا ان | 3 مفارتعاك تاير لا 3 ماعنلاب انؤرتعا لوشنف اني هذ 8

 ؛ مولع لجخلا م الكلا جنم اذه

.4 .11 

 رهو هيلا نظل. قرطتي لب اعطق هتفرعم ن ركب ١ ال م ىاثلا مسقلا 01: 450)

 )ع( داوسلاو

 اعز
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 بدنلإو بجإولاو مارحلاو لالخلا ةفرعم وهو ةيبقنلا ةيعرشلا مولعلا ثن

 تال م ا عامملاو عرشلا بحاص نم 0 اعلا اذه لصأو

 ىو صخش لك قح ىف قالطالا ىلع هيف ىطقلا مع لص نكي الا
 - نراظلاب ل ا

 0 سف نهاش نما ىلا كا 18 ىنلا رصع ىف قلخلا ناف نيعيتسملا ه

 (01. 420) ةالولاو ءارمالا داحاو 00 0 حيض يباع نما كاوا فرعو

 010 0 ررشللا ناحل | لعلا مدلع در :نكلوا داخألا لوق نم م

 نا طرتشي لو ةطسإو ريغ نم هسننب دحإو 0 نع ربع ملص ى
 نأ 1111 لصحي م معلا 0 ةعقأو 1 كا : أوتي

 . ةعقاولا ثداوحتإو ةيبقتفلا ا سفن ىف ىلاثلا فرطلاو ءاعطق ردع ٠

 ناكمالا ىف ىف لب امل رصح ال عئاقولاو فيلكت اهفو الا ةعقإو نم ام ذا

 فاش ام لكن طبحي ل ةيهانتم ةروصخ 3 0 ال صوصنلاو ةيهانتم ريغ

 لشا ةروص لك ىلع ّن صني نأ الشم عرشل ١ بحاص ةياغو '' ) شانتي ال اهب

 00 ا كلذا لعق ولو اذه, انرصع ىلإ هقفلا ١ ىب نيفنصملا :كفينصت اهيلع

 لب اهبف تاروطسملا نم رثكأ فيناصنلا نع ةجراخلا ةكيملا عئاقولا تناك

 ول كف الي رصحلالا ت ها درو ةداروطسملا ناك الا ظ ةييد

 وعلا غيصب قّلعتلا ىف ٌنظلا مكحت نم دب ال ةرورضلابف صنلاب ىشانني ال ام
 كد تامورعلا رثكا اهيلع ذا را ةدارال تفلطا ما ليمع ناك نأذ

 باتكب لاقف محت اب هل لاقو نهلا ىلا اذاعم مص نال

 آر دهتجا لاق 0 هللأ لوس ةنسبف لاق دع ل ناك لات
 2 انا هلوسر هاضري الل هلوسر لوسر ققو ىذلا هل دا ملص لاقف
 ا 2 ضوصتلا تاعتنا نعيارععلا ةروزاضلا ةسارلا دابتجا# ى.ةل

 موصعملا مامالا ىلا ل موصعم ماما (201. 4920) ىلا هيف ةجاح الو مسقلا

 ااادكا للا نيمرطلا ىلكا ىف نكي مل راو عرفلا ةبنعاض لعب ديزي اال :هناف

 )١( ع1. نطلع 16. () 1ءاطاغ ؟هاج1 هل
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 رصتقن لب ليصتتلا ىف معم ضوخت نا ىقبني الف موماحتإ ىف بجإولا مزجما
 نالطبو هتصعو د ل ا لوقت نأ لع

 قيف نكمم ريغ ةرورضلا ىوعدو هوبتفرع اذ امب ملعتلا بوجوو ىاَرلا
 جرخم آل اذهو رظنلا قبيف ةرورض فرعي ال اضيا عملا قدصو عامملاو رظنلا
 هرظنلا ركتي مث ايرورض سيل ابهذم ىذي لقاعب ال كئاق' كاق نافل

 ناسنالا ناف بجإو رظنلا قيرط مل 5 نولوقب مهنا آلا رظنلاب نوثرتعي ملف

 ةييش لوجلا ركل كلا كاد 0 اناعلا وعملا ىف هسفنب لقتسي ال
 منع ءانغتسالا عم 0 ملف ملعتلل ١ لا نوملعملاو :نوسرفلا ضر اا

 اهدار أ نيل لوقعلا ن أ لم بوجوب ا دقف كلذب متفرتعا 7

 0 وعم نم لعتلا ١ اوبجوا مثو دحا لك نم ملعنلا 0 كذا قبب (!ةينغ
 د حيجرت الو 0 هناا 0
 ماسقأ ةثاؤلث كلا ةيسكنم مولعلا لب لعنلا 06 ل اناق نهاق انما ٌلاوشلا اذهو

 01. 410) عئاقولا نم ىضم اًمع رابخالاك لعنلاو عامسلاب الا هليصحت نكي ال مسق
 آلا فرعي ال اذهو رانلاو ةئجلا لاوحاو ةمايقلا+ ف مفي. امنو !ءابننالا تاع
 لح فلا الرش 0 00 0 ّنينلا نم عال
 سلو ةيلقعلا ةيرظنل | مولعلا نم رخآلا مسقلاو ؛ مف ذه ئيقي ال ّىنظ ملع هب

 هيف ملعملا دلقيل ال ّلعنلا نم هيف دب ال لب هيف ةلدالا ىلا دشري ام درا
 لا 5007 نام فاشل 0 م هقيرط ىلع ملعملا هتيثيل لب
 0 هدام ؛اعنبل راناغ مجينكاو ىلخلا ىف قلو« ناك نك ملعملا 0 لعد

 مع ال ةيسدنطإو ةنباسلا مولعلاك ىو موصعم ىلا هيف جاتحن الف ههيبنتب هبنعن

 ناهربلا قيرط ّلعتي لب موصغم ّلعم نع ىنغتستو عملا ىلا جاتحتو ةزطفلاب
 5و دع تاي لا اندنع كائنا ىف رظنلا دعب عملا .لعتملا ىؤواشو

 ككشي ال. كللذو نانو دعب ةرخالاب هبتني 51 8 ُْق 0 ضخ نب ١

 مسقلا «موصعم ملعم ىلا اهيف راقتفالا ليتجي الو يايمشلا اربلإو ل ةلدالا ىف

 )ع1 أودصن مل هللا ةييببع
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 "0 دال تايرورضلا' ىف ةتالع ىردلاب نم تالخماب 00 هلياتحت تايورظنلا
 ءىثشلا ثتدقتعا (01. 405 ةّرم نم و اافخملا ثنيمأ ميو اولاق اذاف «نيماقملا

 و هلق كفن 0 0 كروضح تفرع و هل لاقيف هفالخ ناب “ع ارظن

 مونلا نيب زمن ما نكت ْ «رخآ دلبب اهتيأرو كسفن تدقتعا ةّرك نم
 ىلا عز ناف مان م الكلا | انه ىف نآلا كلعلف كسنن ىلع, نمأت جو ةظفبلاو

 نم هيف طلغلا 00 نتلا ثكردا انا او لاقيف ةرورص ةقرتتلا كرذا

 ا نانا طلتبب 2١ كل دكر قرد لو ةرورص .اضيا زوجي .ال امو .تامدقملا

 ءاطخمإو ةباصالا ةلاخ نيب ةرورض ةقرنتلا كردا هبنت اذإو هبنتي مم باسحلا

 ا سيل مرت ةرامو ةلمخ رطنلا رن نحت ةيطابلا نم لئاق. لاق ناق

 نالا متناف اناق - اهانبّتر ةيعطق ةيرورض تامدقم ىف لب ءىث ىف تايرظنلا

 .نرم هوهتظت ام :لثم. الا لوقن انسلف هبا لوتن ىذلا رظنلا ئنعم !ومهغت م

 تامدقم مظنب 520 ساق لكفا ايس 15 ةيقينح ”) 1 رعلا تاكد

 اانلا ىاادينا دي ةح الف ةيرورض نم ةجتنتسم تامدقم مذنب نا ةرورد

 ع دقو ةيوبسفل 8 ةقلأطم امإ نيتم دفم نم اذ مظتني اذ لوقعملا

 بيس هلف ثداح 00 ثداح ماعلا انلوتكف ةقلطملا 9 ةيط هرشو (9 ةيليح

 ككل ١ قو ةليع ةيرورص 'ةيناثلاو. ةيسح ىلوالا قاتمدقما ناتاهف

 اراك دانت نا تبن اذا لوقت انا وهف ةيبيسقن امإو يبس اذا: لاعلا

 ايدق 4 تلا اثداح هك ناف ميدق ا ثداح ا ضورغم فيلا

 ايبس ملاعلا دوجول نا ةرخالاب تبنيف سيياقملا هذه لفبب اثداح هنوك لطيي
 م هتعص 3 نكت م ناف هب لوقملا رظنلا وه اذهف ادق (101. 410)

 ككشتم انا لوقيو 0 ىتلا | مكامدقم لوبق نم عنته نم ىلع نوركت
 رظنلاب هتفرعم انيعدا ايف هلثم ىلا 0 رولا رابكلا ىلا رست ناد

 وهو لوقعلا رظن ذذ !ولطبأ اذا مويلع 0 ل يحج ١ جبنملا وه اذه « قرف د

 )١( هلباقق () تمن 1و6 كح ؟؟هدغ ةاتعععأل]1]1عاجر ءاككو : دليلا )0 ىرحا

 © اهم (0) 05 11ه2مخت1ج ه1- تلت ه0, منج ؟؟1هأعتب 7
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 اكن ال كلل ناك ةميعلا ىف طلح نانا نع ةصار "نرلا ١
 ىنخأ اهنال رثكأ تايلفعلا ىفو ربظأ اهنال ردنأ اهيف فالخلا من قيرطلا ىف

 هذهف مدعي ال ميدقلا نا وهو هيلع 0 ريظ اه“ تاي رظقلا ضمد رس

 ؛ةيلتعلاو ةيباسحلا نيب قرف الف ("ةّئبلا دحا اهيف فلاخي لو ةيرظن ةلأسم

 ةلج ةيرظنلا مولعلا 000 مولعلا كرادم رصح نم نا ىناثلا
 ةيباسحلا مولعلا ناب انلع ىف اككشي له ءالوه فالخغ ةيباسحملا ريغو ةيباسحا

 لف ال ملف لام «فاضتالا 3 5 . ()ةضتأ معن معلق ناق ةيقيقح ةقداص

 0 ءتامدقملا ىف ا مل هفالخ متلق ناف هيف فالخلا عقو

 ةلالدلا' قم 'ءانكرع ام 0- 3 انتلاح نم (01. 400 فالخ كلذكف ةجبتنلا

 از

 : 00 4 ل ا ا 0 بجإو توبث ىلع

 تان روررلا ا ةيئاطسفوس 0

 اهررعأا ناي هلع اول 203 9 ال :تالايخ اهنا اوعزو ايف لاخلا

 مطقا هلوقف هيّلكو اناسنا 0 امهعو هسحب ناسنالا عطقب ةقث الو تاسوسحملا

 ناسنالا هاري مانم نم مف مانملا ىف هاري هلعلف أطخ وهف ةفالكوا روق
 هد ل ا عم ىراقي الو هب عطقيو

 هروب 00 الوصنتم هسأرو ةعوطقم هسفن دي مانملا ىف ىري ىتح هل

 تايوظنلا كلذكو دكو' تايز ورثغلا 0 اوه تالخ جاب ع

 00 7 ال ف رورضص 9 قم تامدنللا نم اطرضطخلاا ل ا

 نور دقي ذاك ةيفكنلا انا . هل 0 ركتي قدا عم ءاك هلك اذهو كلايباشلا

 0 تت

 . ىلع نيهاربلإو ةّلدالا نوقوسي مناف ةلمج رظنلا لاطباب لوقلا قالظا يلع
 اولاق امهف كلذ نوركني فيكف هانيكح اك تامّدقملا نوبتريو ملعتلا تابثا

 ةرورض مأ رظنبأ ميلعتلا توبتو هنالطب متفرع و لاقيف لطاب لمعلا 7 اضن

 داسف يدع تايرظنلا 2 فاللخلاب 1 أيبعو رظنب اك نأ دب الو

 )1 1 ع هيسأ قع لز نصحو ظوس لقت ؟0. 2. 2. 2181168 159,12.

 1 هلا )9 حضنأ ا 000 (ح) 1«: فالخملا 9 ىبس
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 01 دوحولا دحإو تيتا ديفا ]و < هفركفملا دوجولا# ناك نا''ادهالوث

 همدع نكما هنا هزاوج ىنعمو دوجولا بجإو ىلا رقتفم زئاج ّلكف ازئاج ناك
 صصخل ع نع هدوح و ارا ةفصو اذه انو دحاو ده لع هدوجوو

 مار ةريولا بح او ةيرورصخلا تاندبلا هتيع تننادتك [ٌيروزرض اضيا انهو
 ذا ٌكشلا عضوم هيف لبق نأف ؛هيف ىراغي ال اًيرورض هلوصح دعب علا ٠

 هوو رئاج ل 0 لوقنو زئاج هب فرتعملا لوقت

 - دوجولا زئاج نوكي ن 0000 اذ مث ببس ىلا رقتفي لب سم ريغ :

 هل ف انيك ناك ةوفلاب وادع 0 لع لعشأ ام تامدقملا كلت ىنءانلق

 ةلمجلا ىف لخد ازئاج ببسلا ادا ناف ىرورد ببس ىلا هراقتفاف زاوجنا

 ناف ببس ىلا رقتفي تازئاجلا لكلا ير لا لعبا نكو اك اهانعس ل ىلا ٠١
 00 ل د ذأ هيف ينطإو ةلمحا قى الخاد 0 ارت بسلا ةضو

 000 لا دنا ادع ال كور اع هلأ كلك هل

 0 ا دا ١ لع قدضي' زاوجتا ١ فصوو ةزئاج ةلج فاشل هاش

 1 --- 2 راوجا تل جراخ ببس ىلا 5 اهعورج

 األ ردح د هنأ نينو هعنص مكن كلذ د 7 (دوجولا بحإو تانثأ

 ىلا ىلا الو ازيغتم الو مسج ىف اعبطتم الو اهسج دوجولا بجإو نوكي

 اف كفا ذل تاعدتب ابنم (601. 390) دحأو لك كلذ 3 انا

 ” تامدتللا قوذ لع رويظلا ىق .تامدنللا. نم اطوصخ: دعت: ةجيتتلا 0
 19 وم 1 كلذلو ةيرورض اهنآل اهب :فرتعم» ةيبانسحلا .مولعلا, لقا ن
 اهيف فالتخالا عقو لف كلانك (عاندتم يراك نا ةيلقفلا "تايرظنلا اما

 3 ل ل نب عطقي .اهبيف فالتخالا عوقوف

 لئاوالا نا اهدحا نيهجو نم ةلمجو اليصفت اهيف فلتخأ ةيباسحلا مولعلا نا
 تايدتم لع بتم قاو اهريداتم.ةقرعمو كلنلا تايف نم.ريتك ىف: اوفلتخا! دق
 ابظنح نع نهذلا فعض تلسلشتو تاندقملا ترثكا نم َنلَو ةيباسح
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 لا“ رعى ةجراخلا يشتمل طواطخلا“ نا قرا تدانتتع هناك
 مسرت ةرئادلا ذا 2 ل16 هيدا ةذهو ماجا لك كاك 0 طبحلا ىلا

 ا ل ا ا م ا
 طولطتملا# ناتزئاد اهنواس اذا  ةئناثلا :ةهدقملا + تناول ق 0 وهو راكربلا
 ه نهو ةيواستم (01. 380) اضيا طوطخاف ايبطحم ىلا نييك نم ديا

 اضيا قهو واسم ىواستنلل ىواستملا نا ةثلاغلا ةمدقملا هيرو رض اضيإ
 10 هنم نيطخ كل ةارعتو كثلخملاب لك نال 9 يرو

 طخ/إو اهبطيحم ىلا ةرئاد زكرم نرم اجرخ ناهقتسم ناطخ اههمال نايواستم
 كلذ (9عم اهطيحم ىلا ةرئادلا ركرم نم اضيا جرخ هنال اهدحال لثم ثلافلا

 ٠١١ ىواسملل ىواشملا "راف رحال ىواس اذتف نيلقتللا كحال راش اكإ
 فارع اك 0 ثثملا 0 0 اعطق 00 اذنلا اذه دعبف واسم

 دوح وم 0 هيام 0 هريغ نع 0 هيسكنب 0 دجلا

 ١ ةروزلاب. ةريح نع" ايعسف دوحولا تحاول ا كودو ثوب كردن ' 2

 ناف تباث هنإو دوجولا لصا ىف كش ال لوقن انا وه رظنلا ىنعمو رظنلاب لب
 ال انلوقف سحلإو ةرورضلا (تهاب دفف ماعلا ىف الصا دوجوم ال لاق نم

 لكلا هب فرتعملا ةؤجولاو لوتن مث ةيزوزرض ةمتما دوجولا 'لضا ف
 فلا نيب ةرصاح اهناف ةيرورض اضيا ةمدنللاا ةذهف زئاج امإو بلو ان

 (ة)اهق ص نوكيف اثداح ىلإ اهدق: نوكي نا امأ دوجاملا انلوقا لقمان

 تادوجوملا نا هانعمو تابثإلاو ىننلا نيب رئاد ميسقن لك اذكهو ايرورض
 دارملا وه ببسلا قع ءانغتسالاو- نغتست ل انا ببسا نع تدغتسا نا

 - 3 0 ةمدقم هذهف زاوجلاب 0 0 ا 0 ([01. 390) بوجولاب

 0 حف ميسو )2 عمو (©) هاد (5)! قد )١( من ءعازد عون

 اعمر عزرا (ط): زد 1ع( ةقلاث
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 تانزإوملاب تالوقعملا تناك نا بلقنم مالكلا اذه معن انلق - ةياهن ريغ

 ركل نك انفرع لوقت اناف قرنلا 0 نال سيل فحل

 نم هيلا لودولاو رظنلا قيرط كولسب هيف روظنملاب ماعلا ىلا اليلد ىلتعلا

 نمو قيرطلا وه وه ناك هكلس ام فرع نمو فرع لصو نمو لصو هكلس
 ام هلاثمو 00 ةبارتسالا هذه عفر قيرط (7لاقيف كولسلا لبق بارتسا ه

 متفرع نيأ نم انل ليقف نعم قيرط ىلع انللدف ةبعكلا قيرط نع انلكس اذا
 © 7انردد ةيكلا ىلا افضود ءاكلس ناب كولسلاب ءاتفرغ الق اقيرط هتزك

 ةيباسحلا رومالا ىف رظنلا نا متفرع مم انل ليق اذا انا ىنافلا هلاثمو اقيرط

 كات ارم( فرعي للان ةنرعم خللا قيارط اهريغخو ةحاسلاو ةكدمأ نم
 اذن نا انيلعف هيف 0 الع ا داناف ءاكلسا 3١ بانج ىرط كوش ١
 ا اذنلا 0 : ا 1

 0 0 (60 1 0 ل١ متلصو ام كك م 0

 سيلوا هل لاقي اذ امو ةيباسحلا مولعلا ل

 © طال نات تاياسحاي كتريصت هلك لع لدي اذه لاقيو هلقع ى'دتسي ١
 راد ليصح بجاولا لكفلا لع اهترو .تامذنملا رضحا اذآ ةدنملا

 اي ات رتعللا ىف اباج ادكهف هيف قراعي الأ ةجو لع :ةروزض ةحيتلاب

 ال هجو ىلع ةجيتنلاب ٍلعلا تدافا اهطورش ىلع 0 اذا ةيرظنلا تامدقملا

 معلاك اًيرورض اطوصح دعب كاقستملا نم اد افشل ركل نك هما ىراج

 ه1 كلف 0 كلذ 0 3 اندرا نع هل ا ةيرورضلا تا ل

 هل فقكتيل ايلقع الانم هل برضن مث ايسدنه الاثم هل برضتف مولعلا ىف

 مر نم نأ وهف 3 لاخلا اما « ءاففلا هن ديتع نع ىجتيو' ءاطغلا

 6و اسنم هه عداو انلنم ىلوالا ةلاثملا نم 0 لكشلا ع ا ف

 نراهربلاب فرعي هنا عدا هنكلو لقعلا ةبهيدبي كلذ فرعي آل عالضالا

 0 لام
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00 
 :ةسمخ ىو ةّيعرشو ةيلتع ةلداب لقعلا رلكأ

10 001 

 ( كليصفتو ليج ناجاهتم هيلع مالكلا فيفوتلا هللابو لوقنف (ة01. ©)
 نم ('!ةحابالاب اهومتجتنتسا ىتلا ةنيقعلا نه لوقن انا خمجلا وهو لّوالا جهلا

 اهتفرعم متيعدا ناف لّئمأتلاو رظنلا قيرطب اهظنو تامدقملا هذه بيترت

 مةتفرعم ىف ةرورضلا ىوعد نع م + زجعي لو نيدناعم متنك ةرورض
 متيعدا نأو فصنملا دنع اليق مّوَقا اوناك كلذ اوعذا نإو مبهذم نالطب
 ةجتتملا سيباتملا لكش ىلع اهظنو تامدقملا هذه بيترت ىف رظنلاب 0
 فشاكو هل محّقم مالكلا اذهف هنالطب (7ىّدتو ٌلقعلا رظنلا ةكحصن متفرتعا دقف

 ىلا ليبس الو ارظن وا ةرورض رظنلا نالطب تفرع هل لاقي وا "7هتيازخ نع
 ةيلسلا لوتعلا ووذ هفرعم ىف كرتني ام ىئرورضلا ناف ةرور تل

 دل ل كارلا نم ركل نانالاو 00 0 لكلا انلوقك
 للا هلا هبا ل نك نياك نك ل كارل هلام نس ا

 وهو رهدلا اذن هنم جرخم ال ذهو هماللك ١ ضقاني 5 ا نالطب

 ةليرتملا يدا كا 1 ا صنم يشدد اي ل 01

 اما اضيا هتصعو ةقدص ةفرعم دي قداص موصعم نم عامملا وا رظنلا وا

 نيع لاطبإ رظنلا ىوعد ىفو ةرورضلا ىوعد ىلا ليبس الو ارظن وا ةرورخ
 (هنع ب ءالوه ةلنغو نيبلا ضقاستلا اذه نم بِححشلف بلا |

 متفرع جو كل لاقي ذا مكيلع بلقني اذه رظنلا ىركنم نم لئاف كاكا راف

 0 ! ميحتقا ةرورضلا مهلا نأ (01 370) رظنلا هش

 اق فالف إو هت متفرع مب كاردالا هب 3 لا اًرظن هانكردا انا متعز

 ىلأ ٠ ساخلإو .عبارلا 3 ها مزأ ثلاث رظن , كلذ ةفرعم متيعدا ن أف هيف

 )١( هحابالاب 1836ءلعدفنص ع تتعطخ اعاقت () ل عمر ردتأ [1ةادعرنعومع كانتن هل عاتلا

 16016, )2 هيازح )2 موجفأ

 عز

 قز

: 5 0 0 



 نال

 0520 7 نإو لاطبملا نع قدعلا 2 الع نبتلا نايعذم ماعلا ىف ناك نان
 لأ رقتنب لو اًيعطق موصعملا وه كلذ ناك سابتلالا لحم ىف دحاو رعدم آلا

 000 وما داغر راذلا ىف تيب ىف نا ملع اذا ام هل انم نوكيو ةزجعمو ليلد
 اذار ىدلا" ىف كم:انل 7 ا اف الجر تسي ىف انيآر

 تيبلا اذه ىوس رادلا ىف تيب ال هنا انفرع ناف هريغ وأ ماعلا كلذ هنا

 ةعباس ةمذقم هذهف موصعملا مامالا ىف لوفلا كلذكف ماعلا تا رع اع

 اعلاو ّقحلا مامالا هن دل ل ماع ىف (01. 350) دحا ال هنا اعطق مع دقو

 تتالوقعملا عيمج ىف هللا لوسر نع بئانلا تالكشملا عيمج ىف هللا رارساب

 رمالل ىدصتملا الا اظ ال اًيعطق الع ليوأتلاو ليزتتلاب ماعلا تاعورشملاو
 قلخلا هْقاك ىلع بخي ىذلا موصعملا مامالا وه اًذاف «ةنماث ةملقم هذهف رصمب ٠
 ءابيبطن نك ىتلا ةجيتنلا ىثو هنم .عرشلا ىناعم فّرعنو قلا قئاقح 5

 ىف ادحا كرتي ال نا قلفملا عم 0 0 نع نأ نولوني اذه دعو

 زيي 0 ربظ ول ذا ّقحلا مامالا ىوس ةيصعلا عدي قلذملا

 ال | يال ادق عر ال اذهب نعم هلق خلا لو رسلان
 لوقي ىذلا وه مصخاو طق مصخ هل نكي )ل ملص يبل انآ 5 م هلا

 00000100 01 يذيب الائىذلا وه ردديلاو يتلا انا امناو ابن تنا تسل

 مهضراعم نع نامزلا كفني مل نإو سابعلا ونب اًمإو مامالا رما نوكي اذكهف
 قئاقح ىلع ىلاعت 0 0 0 نكي مف

 ْئ ةيصاخ هذهف نع :١ /اب داهتجالاو رظنلا نع ءانغتسالاو عرشلا ر ارسأو 0

 هللا فرصو هتيرذو م ءاص هلأ ل ع ىوعدلا هذهبب دّرنت دقو ةبولطملا

 ىلجتبو هباصن ىف حلا زفسي كال ىوعدلا ىف متضراعم نع قلخلا عاود

 ا طل صرف 1 هلأ نم همر نسوا تولت نع كشلا

 اف ل راك لدا را (] هذ ضرفم ى الآ ةركذت الق كلذ .هسننل

 06 ليه ' ةعضاو ل هذهو «الف 0 1 وأ (01. 350) كاكا

 000 نإ اك ىلا نااالق كح لقعلا رن لاطبإ لع ليلدلا اا انام

0 

 0 0-لا

 ب
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 1م ما

 نع فشكت ع ناكمالا , صخأ ىلع مههبش 1 نا انقيرطو 00. ة4)

 ئدصتمللا وه ءايشالا قئاتح :فراعلا نا موعد رخإو سيفتلا "1
 ةداعس هب !ولانيل هنم ملعتلاو هتعاط قلخلا ةفاك ىلع بجي هنإو رصمب ةمامالل
 تاتا 00 ا ل ل هرم 6

 لكلا الو اقح لكلا سيل ذإ هلباقي ام لطابلإو دحإو ّقحلإو لطابو ّقح هيفف
 0 رولا هسا ل

 ولخي ال ٌقحلا كلرد مث «ةيناث ةمدقم هذهف هايندو هنيد ىف دحأ هنع ىنغتسي

 هريغ نم هفرعي وأ ملعت نود هرظنب هلتع نم هسفنب ناسنالا هفرعي نا اَمِإ
 محبو رظنلاب ل 5 راكب ةتفردم  تللعي اضاوا كات ةمدقم هذهف عتب

 اعز

 اد (101. 345) نإ آما عملا مث ؛ ةرورض ربغلا نم ملعتل | بجو ديف لوزا

 أعنلا زوجي اًمإو ةّيضاخلا هذهب اصوصخمم للزلإو أطخلا نم اموصعم هنوك
 0 | ةرثكل ناك دحإو ّىا دحا لك نم ٌلعتلا لطب اذإو دحا ّلك

 كلذ رم هولخ زوج نأ ام ولخي ال ماعلا 57 (ةعبار 0 هذهف نانا

 وحلا كردم هنأ تبت اذا هلال ءرلخ زيوت لطابو هولخ, ليحتسا ىإ
 داسف هيفو هكاردا نع ليبسلا ممحو ّقحلا (7ةيطغن هنع ماعلا ءالخإ ىنف

 كلذ وخلق ةيكحلل ضقانملا مظلا نيع وهو ايندلإو ,نيدلا ىف قاكل 0

 كلذ مث «ةسماخ ةمدقم هذهف ٌتابفلاو لظلا نع سدقملا وهو هناحبس هللا نم
 نفخي نا هل لحي نا اما ولخي ال ماعلا ىف هدوجو نم دب ال ىذلا موصعملا

 :ةسداس ةمدتم هذهق ةيصعلا ضفاني لظ وهو قل ٌقحلل ناتك هناف ءافخإلا هل لحي

 ا شو ىوعدلا هذي 100 اموصعم اعلا ىف نأ تبث دقو

 )١( نكمم (2) ةيطعب

-_ 

 هك

 بج
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 (قيفحتو ةض ةضراعمو لاطبإ ةئاث كلاسمب الا مهلع درلا ى دصتن ل لهاجا ع

572 

 كل اكليل كلو روصلا © ناقل كيفتتا انسلف 1 (601. 380)

 نم وهف دوجوم لك 0 فورتملاو لاكشالا نم ماعلا ىف ام لك 07"عب
 1 2. ,لادساف اذجإو اتيش تيار امهت ةلاح آل اهقوق ا ةرشعلا 0

 ةطا او ملص ديحم ه

 نأو 0 هالات ةعلرأ ك1 و رو رد و و ملص 1 ةقا ناك

 لا ناتكرللا نوقرعت انآ لقو#ب ةعبرألا قا (© لعف ةسمخ ن 0

 0-00 ىلع لدي ملا وهو دحاولا ' ا ا لع

 افلا. روفرعلا امأ 1 هللا الحلا لع نإ لاو رافلاو دحاو
 ل عدلا ارسلا وه لرتف اف لولاق د ل .

 وهو فورح ةعبرا هتفيلخ مسأ نا ىلع هنيبي هناف بّرقم كلم الا هيلع علطي
 010017 لدداف ةعبس تدجو اذافا فرحا ةثالث هقنأ ىذلا' لع نود قيتع

 ه-|

 0 تاكل ىف الالجاو مماغرا 8 هلا أ ىب ءاناخ نم ةعبس

 ةيواعم ع 0 د عوبسالاو موجنلاو عبسلا كارلا ددع لدو م ةضراعملا

 * ءاشه مث زيزعلا دبع نب رع مث ديلولا مث كلملا دبع مث نإورم مث ديزيو ٠٠

 006 ةرمالا لوق رهو قابنسلا هل لاقي ,ىذلا وهو رظنتنمللا 061. ة4ه) عباسلا

 0 ع 2 نياقلا ]ط لذي هلأ لقو ةيدنوارلا بهذ ملياق' را, ةيمامالا

 قب 0 نم كك رشع ا 2 ةرشكع 30 6 كلذكو روصنملا 05 حانسلا

 ممالك داسف 0 هنو لصف نيرلكلا نيب دجن له رظنا 6 من مثددعل س ابعلا

 هيف لصحلاب قبلي ال مالكلا نم سنجلا انهو مهالذتساو 0 محاضتفاو

 ( هريغ 3 هيف لدعنلف 2؟زايحنالا |

 1 سعبل () رعب (9) نم 2 (9 ©61ه856 (ط) تأقف 8. (5) ةطمتع]<

 ةءاطاقمأ 7ه» هم توةستءد : [لوقنف ال اولاق اذاف] 00 لالا

 .٠ ب



 أ

 اهب عضتري نطابلا معلا نبللا معلا نداعم ىا "نبل نم زاهأ اولاقف ةئسلاو
 ةفيطلاا حورلا ءاذغ ا هتايح اهب مودنت ايذغن 0 ىذغتو اهلها

 قادت قدا ىبللا عاضنراب فيثكلا مسجلا ةايح نا امك ملعملا نم ملعلا عاضنراب

 نطابلا لع وه ىنصم لسع نم راهنإو رهاظلا ملعلا وه رمح نم راهنإو مالا
 نافوطلا !ولاقو اهعيمج !ولَوا دقف تازجعملا امو ةمئالاو ججحلا نم ذوخأملا
 نط نلا رح هللا قلاب نسف هلآ فرعا معلا نافوط هانعم
 راثلا ىلع ال كرر انصح نع ةرابع مهاربا رانو هتوعدل باجتسا نم هب

 اما تققلت ىلإ دح ىترم اضع هلع دليلا ذحا ان 0 جمذو ةيقيفحلا

 ميف ىموم لع قارتفا رحبلا قالفنا "سما ال هيلا نم 7نوكقاي اوناك
 .”هبصت 'ىذلا مامالا ءانعم 15 ميلا ىذلا ماغلأو 1 وه رحبلإو ماسقا ىلع
 كل ىف عدافضلاو لمتلاو دارجلا مهلع م اعلا | ةضافأو مداشرال ىسوم

 عادل 1 ع مع ىولسلاو نإ ل هتامازلاو تل

 قوداخس' لاك حييست ه ءاشعم لاح جييست ئولشلا دارلا ةاعدلا 1

 كلذ ' ةينطاب داك نيا راس مكلم ىذلا نحنا نيتيلا ىف نيؤذعارا نيذدلا

 با هل ىسيع ةُقاَثْلا لاعالاب اونلك نيذلا ةيرهاظلا مه نيطايشلاو نامرلا
 0 ماما هل 7 ل ذإ مامالا 2 0 رهاظلا ثيح نم (0. 28©)

 «راجنلا فسوي هابا 3 هللا مهعل اوعزو ةطسإو ريغب هللا نم ملعلا دافتسا

 هريغ هيلع علطي ام ىلع هنم صلخلا لبق بّلاقلا دهم ىف هعالطا دبملا ىف همالك

 ةاح ءايحالا ا نم قوما ءايحإ ملال نم صال أو ةافولا لعل

 ٠ ةريصبب رثكلا 00 لالضلا ىع نع هؤاربإو نطابلاب لهجلا توم نس اعلا

 رجلا كا يبا را د ١ حن نأ نع ةرابع مدإو سيلبا «نييملا ّي ا

 0 1 دا ١ يعي لاجدلا نم ىلعل

 رهاظلا لها مث جوجامو جوجايو ؛نطابلا نيع نود رهاظلا نيعب الآ ريب

 لفاعلا ةئرص نم هناي ذوعنو اهني كحضمل !هانبكح تاليو انلا ىف معاي ذه نم اذه

 () 47, 16, () 5781. 7, 116: 26, 4. )2 3 )2 ملصا

 فز
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 تالي وأتلا نم هوفرخز و عرشل ١ قاع لاطبإ ظانفلالا ىضنفم نم مهسوفن

 ا ضخما ىننلاب وحرصا ول 7 مغأو ةالاولأو ةعيابملل مهدايقنا 00

 نيلوتتملا نيلوذخلا نيدوصنملا لّوا اوناكو نيلاوملا ةالزوع 29اوقثي ل دّرجْلا

 درو 531 اولاق كقف مويزاخم 0ع 4 لدا ةزبن مهاليوات نم 0 نحنو

 زورو ةلثمأ اهلكف ةيهلالا رومالاو رشنلإو رشحلإو فيلاكتلا ىف رهإوظلا نم
 هاندا كيسا رداع ةباجما نقف تايعرشلا مهن د:0) اما ٠ «نطاوي ىلا

 000 01 ديلا دع ل ل17 ا فافقساب ةيعرإ لاني نان لبق هيلا
 نم ("اتيغ ذوي لو هيلع دهع ال نم ©! ةحتانم (9اهانعم 7 ةعماجلاو. كلذ
 عرشلا بجوا كلذلف مدنع اف د ردع ةعيانوا ةفتام" قارا وغلا ةفدع

 000 الط لدا ل ف ةيليبلاف الار هيب لووجتملاو ل عانلا» لع.زشلا
 وه مالتحالا دبعلا دتع هعم قبسي م نم 00 قى نطاللا معلا ةفطن 3

 ةلهاعملا نار هك لسغلا هيلعف هلم ريغ 3 سلا ءاشفأ ىلا ا قبسا ن

 اكل اناا ةرام ىو بهاذم علك دافعا نم. تلقنتلاو يزيتلا وه 00
 0000 املا هل بائلاو جيلا وم ةبكلا رلملاا فقدك نع كانمإلا ف
 ا ىلا كفاوطلاو عادل ١ ةباجا هيلا و ساس وه تانيا ع هور

 لرسلا ىلع ةلدا نسخ كاولصلات ةعسلا ةبتالا مات ىلا 0 فاو طلا وه

 نماهدأل رصعلاو ىلاتلا لقد ريظلاو قباسلا ليلد ا امال كعو ةعبرالا

 0 ابغا نأ 152- كلذكو مامالا كلذ ءاشعلاو قطان ل د تررغملاو

 تادابعلا نأ 00 51 دقو لاجرلا نه رد ١١ ىوخأ نع ةرابع

 هدام نع' ةرايع راثلا"ن 0 عزف داعملا اماف را اربآلا رابخالا نع ةرابع

 اذ نطابلا ملعب لاّمجلا ىلع ةنظوم اهناف م. 27) فيلاكتلا ىف ىقلا رماوالاو
 لالعا 2 كك لا 0 ا دما مد العا رع ول
 رولا 3 درو اهنا زكا نوب اوذخأو اهنع صالخماب ١ او كعسو كنلاكتلا

 )١( دصس )(  أوقس 2 (59) 836 ذه ةزوطعت» دست 534101 1. ه. 273 ةبيببلا ةعماجم

 211 (8) ةانعم (0) 534, ةحاقم )١( 36. هل 00



 ال

 0000 هجازم دسف نم ىلع بحي ابنا ةّرضملا ةمعاطالا نب ع ءاتحالا ن

 ثببلي الف 0 000 00 0 راع بك

 0 و ميهاذم 3 دق (401. 287) 0

 ه ال هجو ىلع اهليزنت نكي روما أ مسقني مهع هانلقن امنا الق هيام

 ةفسالفلإو ةيونثلا بهذم وه ركدملاو هراكنإ عرشلا نم نّيعني ام ىلإ هركتن

 لغاشتن ىتح ءالؤاه بهذم صئاصخ نم كلذ سيلف لوطي هيف مهلع درلاو

 نامت ل ١ لاطبإ نم 0 رص امئأو هب

 افلا وهز دان ار رس

 راكنإو ملاعلا مدقو ةمايقلا راكناك انع اهب |وزيمت ىتلا مهواعد عيمج ىف مل لوقن

 ىف حرشلا ةياغ عم نارقلا هيلع لد ام 3 رانلاو ةنحل اكن إو دانجالا

 نع لفن نع وأ رظن نحنا ةرورقا عآ هوتركذ ام متفرع نيا نم اهنصو
 لوقعلا ووذ هيف مفلاخ 1 ةرورض هومتفرع ناف عامسو موصعملا مامالا
 ٠٠١ ىف هالقعلا| كارتما .لماتلاا نع اينغتسم ايرورص ءىنلا نوك. عمو ةيلطلا

 راج هارب انك اخ ةرورضلا» ىرحدي .ناننالا ىذه نا حاس اولا ١
 اننارخااو يتلا كلذر ويغ وو ةوعداف اخ ضنقلا قو ةرؤراغلا ىرعج موموصخ

 نيهجو نم لطاب وهف رظنلاب كلذ انفرع انا اومعز ناو لاوحالا نم لاحي
 لوقعلا اياضقو ميلعتلاب ال لقعلاب فّررصت هناف لطاب مهدنع رظنلا نا اهدحا

 6: اذه 'تفنصي لو ةياكلاب. ىأرلاا اولطبا':كلذلو. اهب قوتوم ريغ قو ةضوالا |
 ,منم كلذ نكي فيكف (1. 540 بهذملا اذه لاطبال آلا ادصق باتكلا

 ذللك ل0

 نآرفلا نع قلخلا فرص نع |وزجم امل مهنا هيف زيجولا لوقلإو 00. 9)

 نم هوعزتنا امب |ودافتساو اهوفرخز قيراخم ىلا اههب دارملا نع مثوفرص ةنسلإو
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 0 لاا دنطلا ليكتش ال5 انولحلا لوا ١ ق ليكتست ال ئدلا لع ةضئاثلا
 ىلا لفتت نا ىف اطاك" ةّوقلا, هذهل كل ذكفا 01: 208) :رهشا ةعبتس كعب الإ ولا

 فير منا تاونلا 2 نا بهاذم نم ةجرذتسم 0 هلو

 1 2 لواع 5 نأ نيم اهظعت د مهلع درلا قى صرخ انسلو ريش

 اننا ةينالتلا ىلع هنااد ان ىلا (١ فيشسا "دق وكنا يذلا ردقلإو كف ذل
 مههذم صوصخ ىف نامزلا ©)ةغبان ىلع درلا الا دصقن باتكلا اذه ىف
 ؛ىاثلا لاظإر ملعتلا باجيا وهو مثريغ نع هب [ودرفنا ىذلا

 اطال

 تاروظحلا ةحابتساو باجتحلا عفرو ةقلطملا ة>ابالا مهنع لوقنملاو 401. 250

 امنإو مهلا بسن اذا كلذ نوركني معمجاب مهنا الا عئارشلا راكنإو اطالحتمسإو

 هنيلاكت ىف عرشلل تاسانلا نم كي ذل نولوغ 3 هيف مثدقتعم نم صب ىلا

 اهريغو ةفينح ىلاو 00 ةعباتم ريغ نم مامالا هلصني ىذلا ليصنتلا ىلع

 90 ال را ايلي نأ ىلا نيجتسللاوب قلما لع جاو كلذ, ناد
 م هله نطالب 0 00 رومالا قتاقحي مامالا ةهح نم" وطاح اذان
 لاعا نم دوصنملا ناف ةيلعلا فيلاكتلا مدع تّطحنإو دويفلا هذه منع تحن
 ىوصتلا ةداعسلل دعتسا هلان اذاف معلا بلطل ضبنيل بلقلا هيبنت حراوجما

 هلهجي ىرجي نم ّقح ىف حراوجلا فيلكت ايثاو حراوجلا فيلكت هنع طقسيف
 ردو ءاكدالا انإو ةفاشلا/ لاعالاب الا :اعضاير نكم ال ىلا ريحا ئرخ
 ءايكذالا ىلع ديدش ءاوغالا نم ّنف اذهو كلذ نم عفر متجردف قئافحل

 (9هبجمي قيرطب فيعض لك نوعداخت نكلو عرشلا نينإوق مده مضرغو
 لئاقلا لوقك لاخلا برض ّح ىف وهو درابلا لالضالا نم اذهو هب قيليو

 ل دان 0000
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 رونلا ةرابع ليدبت عم نئهالالاب لونلا ىف سوجماو ةيونذلا نم قرتسم رفك
 ترا موق ىف ةفسالفلا مالك نم عزتنم لالض ىلا ىلاتلاو قباسلاب ةيلظلاو

 ذدطضلا ليبنلاا ىلع اال اهنع '_ورالا .ليبس .لع لقعلا ' دوجول !ةلع لّوانأ اكل

 ةيدق تادوجوم نوتبني معن هاوس ةطسإو ريغب هتاذ نم لصح هنإو رايتخالاو
 :٠ لتع يلع كلف لك ت6 نوليحيو الوقع اهنوهسيو ضعب نع اهضعب مزاي
 مالكلا ىف مهلع درلا هجو انيصقتسا دق ليوط مل طبخ ىف لوقعلا كلت نم

 ىارلا 'لاطبا وهو ةقرتلا هذه:صضخي ام الل .باكلاءاذه ىف ل
 (ميلعتلا تابثأو

: 0 

 بيرق منع لوقنملاو تاّوبنلا ىف مدقتعم نايب ىناثلا فرطلا 00 20)

 (:قباسلا نءديلع ضان :ضعا نع راب يدلا نا زهر ةيسالتلا 200
 ىلا لاف 0 :ايبع :ةيفاض" هيسدق هوت“ قاتلا لك

 كلف ةيكذلا" سوننلا ؛ضعبل كلذ نشيد 5 تايترحلا ما

 اجّردم وا هنيعب احيرص امإ لبقتسملا ىف لاوحالا ىراجم نم دهاشن ىتح مانملا
 وه ينلا اذه نا ألا رييغتلا 0 هيف رقتنيف ام ةبسانم» هتماني" لاك

 ٠ه:قوزرش' دنع ةيلقعلا تايلكلا ىدلا" كردي كلذلف ةظتيلا ق كلذل دكا
 هام رتل نا 0 عبطني 5 ةيوبنلا ةّوفلا افصو رونلا كلذ

 ا د ا
 بكرتم مسجنم صخش هنا ال هيلا زمرو هيلع ضئانلا لقعلا نع ةرابع ليربج
 5 0100 بساني فينك وا فيطل ممج نع

 ع: وها ئانلا لقعلا نم هيلع كضاخا ىلا فراعملا "نعي دي راسن لا
 ايّتإو هتهج نم بكرم هناف ازاجم ىلاعت هلا مالك ىبسيو ليربج مساب دارملا

 روبظ ال نطاب وهو هيف بيكرت ال طيسب ليربج ةطساوب هلا نم هيلع ضئانلا
 ةيسدقلا ةّوفلا هذه نا اوعزو هل نوطب ال رهاظ هنع هترابعو ّىنلا مالكو هل

00 
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 وه موصعملا م اا را و لعنلاو ميلعنلا قيرطب حلا بلطل بايو

 ا لأ 0 عئار شل 0 | 0 ىلع هللأ ةيبح نم 0 هاو رطل

 عجب موصعم م امأ نوف دس ا دا أو تدلكشللا نع سكر

 نوربخي د مهنا “ع موعد ا اذه نيدلا روع نم ممجتسلإ أيف هيلأ

 0 ناعم سبل ,معوعد ليتم نال 0 ةياغ هنأكو عرشلا ضقاني ام 0

 منم اورفظي نا دعب هيأر قفإوي امب قيرف لك نوبطاخي لب دحإو ّنف
 ةلجح 0 سوججو ىراصنلاو 3و نونف|ويف ذ ممءامال ةالاوملاو م م دايقنالاب

 قلعتيف هليضتت اناو 2 سادملا ةلخ :ذهف الع مغورّرتيو 0 (01. 187)

 | اناو تارا ةعيرإ ةنهو رددلاو ردح او, ةمامالاو تارت اور تايه الالاب

 باتخم منع لقنلا ن اف مهبهذم ةياكح نم ةريسب ةذبن ىلع فرط لك ىف 1

 اوباجتسا نيذلا هيف عجور اذإو ةوركتا ميلع ضرع اذا منع ىكح ام 0

 يوك , نا ةلاخ ال 1 مههذم ةلمج ىف هانمدق ىذلإو هردعج منوع

 عابتتسالا مضرغ لب دحإو كلسب قلخملا نوبطاخي ال مناف ابرطضم مهنع 0
 0001 نان مع بهاذملا لقت توافتيو مم كلذلف © لايتحالاو
 هاف دلا فارطا نايركا عجرتلف 0 ا" خلسلاو علذملا يف منع

 تب

| 0 
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 8 مهرورغ لب هيا مثروزو معادخب نيعدخنملا نأ (01. 190

 مههذم نم يح اذا كلذ عيمج نوركيف مهم اذه اوعمسي مل اذه انرصع ىف
 انبهذم ةقيتح مهدنع سيل هلا اىدلاح انآ ءالوق نأ مهسفنأ ىف نوسدخحيو

 وهو مهتللك تقفنا |يف مهيلع درلاب ل نأ ىرنف 006 انوتفاوأ كك واو

 ةبزو مثدقتعم ع هذهف موصعملا م ا نم ملعتلا هللا ةوعدلاو ىأرل ١ لاطإ

 ىلاو نالطبلا رهاظ ن نايذه ىلا مسقنبف هادع 0 هيلا ةلاعلا فرصناف موضح

 )١( سعبع )00 لاسحالاو عاسمسالا (5) نوطو» 0ع 5وزنلف كم 0

 طتعرن ةهزن0 هةصتعو 10ه ١ )0 )م رورع لمح نالدملاو



 )ح01 ماا
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 ثدحمو سيبلت هنأب هل حّرص ولو ةئسلاو نآرفلا رهاوظ ىلا عزفي وأ عابتالاو
 هل رهاظلا اذه لوقي ناب هانعم هبلق نع عزتنيلو هظنل هل لسيف هنم حمس ل

 روصقلا هب دعاقتت نم هب عنقي هيلا ةفاضالاب رشق رهاظلاو تايللا وه نطاب

 /| «لقن نم حّورتسمو لقع 0 مصتعم هل قبيال ىتح قئاتملا كرد

 ٠ ةلحنلإو نيدلا نع خلسنم هنإو ملك ةمآلل فلاخم هنا هسفن نم ربظي ال نا

 مقتسملا كلسملا نع قرفلا دعبا ىلا ىزتعي نكلو هنع بولقلا رفنت ذإ

 (ضفاورلا مهو تببلا لها بح ليجتيو مهب "”رتستيو تافارخلا لوبقل معوط|و

 0 ّج رهاظ ل كاملا نأ (101. 160) همالك لّوا 0 مدقي نأ وه عبارلا

 ّقحلا بآلط ناو هنع اوُرفيو هوركنأل نورثكالا هعمس ول ثيحي قيقد
 ٠١ ةماعلا نع يلا ةيلع نويل داحاو دارفا لقا تالظ“قيبأ نم هل

 ني ا ارك نا مالا لا دك درو ام رهإوظو لتعلا ظنك

 معن لاق اذاف هظنح كيلعو را كيلا ٍشْفم ىلإ هل لوقيف هماعلا نع دّرفتلا

 107 هركذيو هنورسب متكلو بهذملا اذه نودقتعي انالفو انالف ّنا لاق

 كب ردن كيفن (روتذدملا كلذ 0 ةنطفلاو ءاكذلا هيف بيجتسملا دقتعي نم
 ٠١ هنطوو مهماما ٌرقم نع ةليعب ةوعدلا اولعج 15 ةعجارملا هل رسيتي ال ىتح قلب

 يالا ؛هلاوحاو هرابخا نم رتاوتي اب اوحضنفال هراوج ىف اهوربظا ول مهاف
 هيرصان 0 معار دعو مثرمأ راتب ةفئاطلا نه ةدوش روبظ هيلع نأ

 ل ا 2 مانم دحأو 15 مثدي تاذ عاسنإو مادعأب

 ا م 1 ا لا ااا ا ط1ع» 15[ لردع 1]1116عع 12 06 معا“

2.6. 

 ٠١ ضحملا رفكلا هنطابو ضفرلا هرهاظ بهذم هنأ وهف ةليجلا امأ 1. 180)

 نأ 1 5 0 0 أمال 0 َّى 00 0 5 0

 )رو



- 

 (9ىللاعن لاقو ةيالا ون ْنِمو َكْدمو مهقافيم نينا َن تا

 اوضنت الو (”ىكاعت لاقو هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر َنينيْؤَملا َّنِع
 ىلع دمعلا ذْحا دعب آلا هني ملف ملص ّىنلا اًمإو اهدبكوت دعب َناميألا
 لع كللحات اغار تك ناف ةروشلا تح راصنالا لع ةعبيلا ذخإو. ءافلخا

 ةييظع ةداعس تدعس هتفيتح كردل َتَقْفَو رانا نس هرب تتار هناك 6

 رد نكلو هل قلح 0 و هع كفل ترابشا نإو

 ك0 انا راف | ءةفداسا ع ىف كيلع رص الو تل لو عمم ل كناك
 ( هافوتسإ 1 هجو ةيف باجاو معنأ نأو هالخ
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 ادا ال دبعلا ديكاتو نيبلا دعب هنا وهف سيلدتلا ةليح امإو (01. 15)

 0 راك هلأ لوألا اروقا هيف" عارتيو ةيف جردتي كلو ةعفد نارسالا كلي

 0 نراك مك ا لدار بهذملا ةعاق 0 0 ةلهو لو

 ءايفصا نم ىقلتلاو عابتالا نع مضارعإو ةضقانتملا مئارإو ةصقانلا موقع

 كهذا مغ لعل نم هلوسر ءاناخ 3 نيدلاو هضرأ 0 داتوأو ةعمتأو هلأ

 هذه نطاوي م تفدو كرولا هنيدو (801. 155) نوكملا هس هللأ معدوأ

 ل ا لالضلا نم ةاجنلاو ككررلا نإف ةلئمألا هذه ا رهاو د

 0 2 نوسل مالسلا هيلع لاق كلذلو تيبلا لهاو نارقلا

 نوعلطي نيذلا مه هبافعأ هب 1 انأو قرتعو كلا مكيف كل ملأ لافف كدعب

 ليصنت نع صخب او ردنلا اذه ىلع ةلهو لوا ىف رصنقيو «ن رار نا

 وهو ىح 85 3 ىناثلا كر ذل لاطبإل لاتحي ىناثلا «مامألا هلوقي ام

 ىف رظنلإو لماتلاو ركفتلا ىلا عزفي نا ام ّقحلا بلاط ناف نارتلا رهاوظ ''

 لعتلا باجياب هيلع لقعلا رظن دسفيف هب هناحبس هللا رما 15 لوقعلا كرادم

 0 () 38, (9 16, (©) 610556: ىضريال 6

 )1١( ©1. باطقا ىنعي



 اا. 4.

 وه اذا كوكشلا نه باوج هنع ىوطي نابف قيلعتلا ةليح اماو (01. 130)

 ابظعمو هيلع رمالل الوهعو ملم 7 1 الصا هنع سفني و ابيف 27

 4 - 7 2 1 َ 2 5 (1١

 تابيه تابيه هلها ريغل 6-2 هعضوم
 - ه < 12و 2 2 0 1

 : 9 ةابعح

 قوق. تيس: امأ كيلا تقيس ةداعسلا كتدعاس نإ لت ل
 لا تلا ناف ىّفِرب هيف ُلْغّرأف نيتم نيدلا اذه ذه اذه نأ(” عرشلا بحاص

 ضرعا نأ 5 هعفاذي ع هقاوشل لاو اذكهو بأ اربظ 0( عطق أاضرا

 ةرارح هر دص ُّى كحل لوضنلا ١ انطو ىلا لاقو هب نايتسإو ع

 ٠١ مرمأو نعم كفو قاوعو هيلأ اشأدعتم 1 نأو نا عطق كوكشلا هذه

 او اذا ىتح مونكملا ىلا اذه ردا ظ عو هلبق ةبوتلاو ةدسلاا موصلا ميدقتب

 نصح ركس 5 الأ م ل 0 ١ 0 هذه ([01. 140) أ هل لاق داعبملا

 هفقيرط امو كالا لوقيف هيف هعدوأ ىتح هاا مكحاو كررخ ا

 'عييضتلا ن 0 هتاعارمو وسلا اذه ناهتك ىلع هقاثيمو هللأ 0 1 نا لوقيف

 ٠ عييضتلا نع هتنايص هيف بغارلا تاجرد ىَدإَو سيفدلا تاكا نيمثلا ٌر دلا هناف

 هلوق التو مقاشيمو مث دهع هدا كعل الإ ه«ايبنأ 0 هذه هلأ عدوأ 2

 00 (1) 7ع1. 21طقزو, 5. .١*7 لغو 19 222, تب 1 58. 861 ةكدلتهتب

 اكول 1535-1 (8هدصطوجب 1302) 409 حزنه دس آكهتوا ةدابعلا ىف داصتقالا لهن نع

 1"عز1 112 101ععرد0عد» 11 ءاوع هدد ععاات ات: : هر هللأ كا ىلع هللا ةدابع او الو

 ىقبأ اريظ الو عطق ارقس ال ىذلا تك ]دوج 113014 1110 طعز 212371013, 5

 جمان( عمع ع0. 130 ععر 58, 10 طفعتتتأتأ: زد 0ع ختتدعماطع 1ك اند تبنملا 1ه1قعط نيبملا :

 م1. 1ك قءزدت , 1؟هعئززو (1كمتام 1304) 239,8: 1. وجنسمست>ت, قل ]آكتقعطقت15 183-

 ماعا1ندع 063 883ةقدسسقف 188, 0. دهم ةردومزع]ل مع ق4مططقتسلل1ندع نطع» ن1عدع 5م عاح

 ىوممدأع ةودسق هلحلتم هلدةدعاطقحا ( هلت 38[نطقسدلكب 0احئامأ ىد0103 51 17,19)

 (0) تلا
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 ماقملا اذه ىف هينعي ال اهم كلذف هينعي ال ام كرت ءرملا مالسا نسح نه

 ماتم لاقم لكل نكلو مالسالا نع ابذ ةلمجلا نع هيف ضونملا ناك نإو

 ىلع هبنيو مههذم صئاصخ نع بررعي ئذلا ردقلا ىلع انباتك ىف رصنقنلف

 لجتيو هيف بير ةينطابلل قبي ال ا مهيش نالطب نع فشكت مث مليح جرادم
 [ب]ابللإو ٌرسلا وه امب باتكلا متن مث هبومتلا ةرودك قحلا هجو نع

 يرد ةسدنلا يفارق يامال هيض لع :ةيعرشلا "نيهاربلا 'ةماقا وهو

 ةمجرت هنوضم نرع جصفا ام ىلع ةيهتفلإو ةيلفعلا ةلدالا بجومب ةيرهظتسملا
 هم اال

0 

 اا

 ااكنااى هتوعدب مث ص قفا نأ ءهق 0 (01. 120) ةليح ان

 اد دانعا يدا ان ند الإ لضحي ام ىفإو هسنن هللا لق ")امو اهاطاعتي '
 دحإو دنع ةليل لك مهتيبم اولعجت نا نينوذأللاو ةاعدلل لومسر .دقو هعرش ىف
 ا وز ل كوع كل ارق تاييستسا ىلإ نو ار نيييجتسملا نم

 ظعاوملا نم فارطإو قيقرلا مالكلا نم َىثب كلذ عبي ثم انامز مدنع ًارفيل

 ءابلعو نيطالسلا ىق نعطلاب كلذ نوفدري مث بولقلا ماجي ةذخآلا ةفيطللا

 لهآ ةكربب كلذ لك نم رظتنم جرنلا نا نوركذيو ةمالا لاهجو نامزلا

 انايحا ىكبي كلذ نيي ايف وهو سو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلا لوسر تيب
 "ل 1 الك ىف 0 4 || 53 اربخ ىإ هنا ركذ اذإو ءادعصلا سنتر
 م0 | للا دق اي لفل ا ع ريفر ةهقلخلا قدا ءاعجا .نمرالا لع
 1)2 حاص هيلع علطيا كبح تملا بحاص ةبيغ دنع ايكابو ايلضم ليللاب
 ءافخإ دصتي ىذلاك عجطضإو هتييم ىلا داع هيلع علْطا هاب سحَأ اذا #

 همالك ىلا ءاغصإلا ىلا بلقلا ليهو هب سنألا محتسيل كلذ لكو داع
 «سيناتلا ةبترم ىف بف

- 

 ب

 نمو (0)
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 باتكلا لخا الور نيقرطلا نيب دصتنملا .كلسملاب كلساوا ثيارف .نيضارللا

 ةلماشو 0 ٌصاوخلا ّقح ىف  ةماع 0 اذه ىلا ةجاحلا نانا تملا

 اال ري ا ىناثلا ماقملا م 0 دك لبا ْ

 ءانع نع ليدل حاضيالا َّي جرفلا مون 1650: ةبباطالا ا [از]اخيأو :

 اهفيصرتو دصاقملا تو دال ةئافو لالمإل ةقاو لمأتلا كرا ركفتلا

 لماتلاو مصنلا ةدش ىلا ةجاحلا هتفإو: براقتلا ىلع ماهفالا ىلا اطاصيإو
 ماقملا | ذنه ىو أو هدرا ا ظافلالا نم 0 ىناعملا 3

0 

 لاآق] مالك بر 0 كل هليل 0 0 نحنا اول راش
 بتكألا ثعلاط دقلو رينكتلإو ليلقتلا ىف تتلايلا ءاستملا لب

 خيراوت قى [نفآ م الكلا نم )2 10 وو 358 نفل اذه ىف ةقلشللا

 0 نما دحأو 1 ةيمسأو ملالض روهظ ىلا ممرما 1 ملاوحإو مثرابخا

 ّنف اذهف راصعالا نم 0 |يف ا نايبو راطقالا نمرطق لك ىف
 37 رابخالاو خيراوتلا باحصاب قتيل كلذو راسالاب الاغتشا هب لغاشتلا ىرا

 ام ىلع ناهربلا ةماقاو نيدلا تاببه ىف اروصحم مهءالك نكيلف عرشلا ءاهلع

 مهبهاذم ليصنت لاطبا ىف ىنافلا ّننلإو (7لاجر لمع لكلف نيبملا قحلا وه

 اورتغاو] اهعاضوا نع 0 ةفسالفلاو ةيونثلا نم اهوقلت دئافع[و]

 .+ لعاطقلا مروجو“ تراذذل 4 1 ف رم ةيطغنلل ادصق ا_ظافلا

 اهناهربو قحلا ةقيقح حاضياب اهتالطب نع ءاطغلا فشكو اهيلع مالكلا نال هب '

 صئاصخ لفن ىلا دصتلا ديرجمث نامزلا ةغبان مه نيذلا ةفئاطلاب ّصنخم سبيل

 1 لقا سلا بمازلا وه قرف ر اس نع اهداقتعاب |ودّرفت تلا ميجا

 رح تا ويعلاو 'هينايب ىذلا تصنلا الآ هايتك ف و أي نا

 ١  )0هذآ : 0 (7) كلير (9 الاجر )١(



 م

 ربادل عطقو نيدلا ةم نود لاصنو نيبملا قحلا نع ٌبذ وهف هب رومأملا ىلا
 ندلاعلا رئاس نيب نم هب باطقخملاب تقر كقف ىسفن ىلا ثعجر نك نيدحلملا

 ىلع لقي ذا نايعالا ضورف نم ىَقح ..رارقالاو ناعذإلا ىلا ةعراسملا ُثيأر
 ل6 نافربلاو ةجحلا ةماقأب دتاق[علا] .دعإوف ى لقتسي نم ضرالا طيش

 هداك 20 راقيئسالاو عقلا عا... اسم  ةاحلا ضيفحلا نم اقري“
 «يظعلا رمالإو مسجلا بطخملا
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 اذه ىف هتجهتسا ىذلا جهلا نع بارعالا ىف 00 الإ بابلا (051. 55)

 000 1 تامل م نام لاما ىف مالك | نا لعتل ؛باتكلا

 ااسلاو انامسإب انانطا ظنللا ىلا ةفاضالابو انقيوزتو الهاست وا اتيتحتو

 هذيك االتنو اراضتقإو ليوطتو اريثك دصنملا اذه. ىلا ةفاضالابو ازاخيأو ١

 ضرغلاف 0 0 نا 0 ةئاف ماسقالا نع دحإو لكم كانا 0

 0 0 59 هاه م 6 0 0 2 8 ءاررإ

 7015 او تسإو نصللا لتع اوكرتسا راظنلا دنع قطنملا دود 601 66)
 يملا كلس 0 000 : و قيفحلا و اش 0-0 هيف |ودقتعإو '“

 5 ا 9 ا لا كاسل قاسم 0 ال لادجي 0 0 1

 راصتقالاو لهاسنلا كل كرات 0 نوقنحلا ا ل 00 نوداؤوغلا ا

 عامسالا ىف هعقو ٌذلتسي نا هتدئافف تابطاخلا ىف نسحتسيل مالكلا نم ّنف ىلع

 عانقالا هب لصحيو عابطلا [رش]ك' هصاقمل نسننلاو ها نع ليلا

 حدملا ب بلاوج نم نفل اذهو مولعلا ارحبتم 3 ُ كف ةنطف [ |ىذ] نك

 نم نكلو ءارزالاو جدقلا ى عاود نم هنأ هتفاو نييرهاظلا ن .٠ نكلو ءارطالاو

 الآ ناسسالاو 001



 '1" الز نك 1" ال11 1 1" 11 آد ان 1[ 1 آل ا
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 كرأ كل انوختم مالسلا ةني لك ماقملا 8 زا ' قاف دعن امأ م1 5

 ىلع مو اطالج هللا فعاض ةيرهظتسملا ةيمامالا ةيوبنلا ةسّدقملا فقإوملا مدخا
 هب ميقإو ةمعنلا ركش هب ىضقا نيدلا لع ىف فينصنب اطالظ قاخما تاقبط

 (101. 40) [ىلكل ةفلزلاو )00 0 دلل 2 ةنلكلا نم نالكاما أمي ىنتجاف ا ر

 ه٠ صيصختو فينصتلاب كصقا ىذلا ملعلا نييعن ىف ىربخل قاوتلا ىلإ "5221

 ةريحلا نه تناكف فيرشلا ىوبنلا ىآرلا نم اضرلا عقوم عقي ىذلا ّننلا
 0 تجرخ ىح دايقنالاو ناعذالا نع ةحيرتلا عنو دارملا هجو تك رع

 0 مداخلا ىلا ةراشالاب ةيربظتسملا ةيوبنلا ةسدقملا ةفيرشلا

 مركم نونفو مهتلالضو مهعدب نع فشكلا ىلع لمفثشم ةّينطابلا ىلع ٌدرلا
 ٠١ مهسييلت ٌُق مهلئاوغ حاضنإو مهاهجو قلخا ماوع مهجار دتسا هجوم مهايتحأو

 مهعاضف زاربإو مهعالخنإو مهخالسنإو مالسالا ةقبر نع مالسنإو مهعادخو
 مادقسالاب ةحتافملا تناكف هراوغا فشكو مراتسا كته ىلا ضني امب مهحتابقو
 |و ءادنلا لبق تبلو ءاعدلا لبق تباجا ةمعن رهاظلا ىف "مهملا اذه ىف

 0 كثيارف اهدصقا ,ثنك ةيغبو اهدفنأ تنك ةلاض ةقنتحلا ن0
 بناج ُتظحال نإو هيلا عراسنا ال كك امزح ماسترالا ىلا ةعراسملاو اًمتح

 01 ل ذالم هل . هاذا فرش م م 1 كي ما هتينلا رمآلا

 هللا لاق ذ[١] (501. 40) نيملاعلا د 2 0 اا هيعاط بجومو نينموملا

 ثفتلا ثإف 5 رمل 0 لوسُرلا اوعي هللا اوعيطأ ١ (ى) "لاك

 )١( 7611هءاط6 : ةبرقلا () تيح 9 رع 15 ةندو 4, 8
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